
A régi bűnök emlékének fájdalma bizonyos értelemben jogos, sőt, üdvös is! Jó és üdvös 
akkor, ha növeszti benned - mintegy jóvátételként - az áldozatos szeretet vállalását. Azt 
viszont nem szabad megengedned, hogy bűntudattá nője ki magát. A múlt árnyéka soha nem 
törheti meg azt az égi fényt, amelyet magadban hordozol! 
 
Aki bármilyen rossz miatt bűnbánatot tart, az rájön arra, hogy még az a rossz is, amit vétett, 
javára válik. A földön szinte minden embert nem az erényei, hanem a bűnei megbánása 
juttatja el Hozzám, Jézushoz. De ha egyszer valaki elhiszi azt, hogy Én, Jézus, nagyon 
szeretem őt, akkor meg kell, hogy szűnjék a bánata, és át kell adnia magát az örömnek, a 
szívbékének, tehát annak, hogy egymásra találtunk! Aki átölel Engem, Jézust, aki engedi, 
hogy Én, Jézus, átöleljem őt, az már itt a földön megízlel valamit abból a kimondhatatlan 
mennyek országából, amelyet önmagában hord, és amely őt egy örökkévalóságon át, hordozni 
fogja! 
 
De Én, aki arra szólítottalak fel benneteket, hogy nem hétszer, hanem hetvenhétszer hétszer, 
tehát állapotszerűen kell megbocsátásban élnetek, feltétlenül azt akarom, hogy ne éljetek 
bűntudatban! Ezt mindenkiről le szeretném oldani, és le is oldom, ha Hozzám jön terhével. 
 
A bűnét valóban megbánó ember akkor is boldog, és egészséges módon öntudatos, ha nem hétszer, 
de hetvenhétszer vétkezik. 
 
Ne hordj magadban bűntudatot, mert ha megbántad helytelen tettedet, akkor Én, Jézus a többit 
már elintéztem, éspedig a neked és mindenki javára intéztem el. 
 
Az igazi alázat: a meglátott jóért vállalni minden szenvedést, gyalázatot, és mindenkor nyitottnak 
lenni a jobb irányában. Ezzel együtt jár botlásaitok felett érzett bánat, fájdalom, de csak addig, amíg 
ezekért nem kértetek bocsánatot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bűnbánat igen, de bűntudat 
csak a bocsánatkérésig, s tovább nem! Éppen ezért, az alázatos emberek ugyanakkor öntudatos, 
boldog emberek is, mert életüket nem saját tökéletességeikre alapozzák, hanem Isten irgalmára! 

Megáldalak a HAZATALÁLTSÁG ÖRÖMÉVEL! 
 

 
A bűnbánat jó. A bűntudat nem jó! A bűnbánat azért jó, mert jó az, ha valakinek fáj a 

rossz. Jó az, ha valaki nem érzi magát egészségesnek, ha beteg. De nem jó a bűntudat. A 
bűntudat nem Istentől van! Nem jó, ha valaki már nem beteg, s még mindig azon kesereg, 
hogy beteg volt! Ez kísértés arra, hogy ne örülj Nekem! 
 Tudnod kell, hogy Isten megbocsátó ereje teremtő erő! Olyan életet teremt beléd, 
aminek semmi köze az előző állapotodhoz. Legföljebb annyi, hogy alkalomadtán emlékeztet 
arra, milyen fontos kerülni a bűnre vezető alkalmakat! De semmiképpen sem szabad 
bűntudatban élned. Nem is lehet! Aki hitével nem oldja fel bűntudatát, az vagy tönkremegy 
idegileg, vagy narkotikumokhoz menekül, s úgy megy tönkre. 
 
Az állapotszerű bűntudat az betegség. De jó az, ha időnként felötlik benned az, hogy Én akkor 
is szerettelek téged, amikor te ezzel egyáltalán nem törődtél. Ez növeli benned a hála érzését, 
s még nagylelkűbb lehetek veled szemben. Az igazi szeretet még a mennyországban sem lehet 
el fájdalom nélkül olyan értelemben, hogy ne tudna együtt érezni a földön élő szenvedőkkel! 
 Ha időnként engeded, hogy fájjon a múlt, akkor ez erősíti benned azt az egészséges 
alázatot, amely nyitottá tehet az Én szeretetem nagyobb befogadására! 
 



Amire ügyelned kell, amikor Engem, mint erőforrást bekapcsolsz életedbe, az az, hogy a múlt 
mulasztásaira gondolva ne legyen bűntudat benned! Inkább hála, hogy helyes önismeretre 
jutottál. Ha így teszel, akkor az ősellenség távol fogja tartani magát tőled. Ő az Istennek hálás 
lelkek közelségét nehezen viseli el! 
 
Nem szabadna engednetek, hogy a mulandósággal kapcsolatban - és a földi élet is ide 
tartozik-, komoly bűntudatban éljetek. Még akkor is, ha valaki tudatosan elveszi embertársa 
életét, ami gyilkosság, amennyire a bűnbánat nagyon helyén való, a bűntudatban élés nem 
Tőlem van! Ha valaki bármilyen bűnét egyszer már belátta és megbánta, akkor hinnie kell az 
Isten irgalmas szeretetében! 
 
Ha szüleid istenszeretők, akkor minden a javukra vált, bármi is érte őket. Ha pedig nem voltak 
istenszeretők, akkor Isten sem tudna velük mit kezdeni. Az ördög incselkedik veled olyankor, 
amikor a bűntudatot ébren akarja tartani benned. 
 
 

Önvádnak csak akkor van helye és értelme, ha ugródeszka a benső béke, a boldogság 
felé. Önmagában nemcsak értelmetlen, de egyenesen ördögi. Amikor a bűnbánat, a 
szeretetlenség felett érzett szomorúság elkeseredettséggé válik, akkor Én már nem vagyok ott! 

Bűnbánat igen! Bűntudat nem! Mindennap lehet pár percet szánnod arra, hogy 
bűnbánatot tarts, de többet ne. A pár percnél több az ördögtől van! Aki megreked abban, hogy 
rágódik a múlton, ahelyett, hogy segítségemet kérve, bizalommal lendülne a jövő felé, az 
vagy tudatlan, vagy gonosz. Tudatlan akkor, ha úgy tudja, hogy nincs elég erőm szívemre 
ölelni a bűnbánó bűnöst, és gonosz, tele van hiúsági, gőgkomplexusokkal, ha úgy véli, hogy ő 
ki tudja érdemelni azt, hogy szívemre öleljem őt! Döntsd el te magad, hogy melyikhez akarsz 
tartozni, milyennek ítélsz meg Engem, s felismered, hogy te ki vagy! 

 
Az önismeretnek pontosan az az értelme, hogy megmutassa a 'hogyan tovább' utat. E nélkül 
nemcsak nem ér semmit, de kifejezetten árt! Nem a bűntudat segíti lelketek fejlődését, hanem 
a bűnbánat! Minden bűnbánat lényegéhez tartozik az, hogy az illető fájlalja a múltat, és örül a 
jövőnek. E második nélkül a bűnbánat bűntudattá, kétségbeeséssé degradálódik, s ez 
istentelen és embertelen életállapot is. 
 

A bűntudat gúzsba köti a lelket, bűntudatban csak elkeseredni lehet. A gondolkodás-
átalakításnak pont az a lényege, hogy ne az határozza meg az életeteket, hogy bűnösök 
vagytok, hanem az, hogy irgalmas az Isten. Csak ennek tudatában és fényében vagytok 
képesek ti is irgalmasak, megbocsátók lenni.  

 
Az is képtelenség, hogy napi imáid nagy részét bűneid megvallása teszi ki! Hát nincs 

is annyi bűnöd, mint amennyit Elém hozol. Napi egy-két perc őszinte bűnbánat tökéletesen 
elegendő arra, hogy Lelkem erejével kilépj a bűntudat abroncsából. Ezt is csak akkor tedd 
meg, ha olyan hibát fedeztél fel magadban, amiért tudod, hogy felelős vagy! Azokat a 
dolgokat nem kell megbánnod, amiért nem felelsz. Én, Jézus elsősorban nem bűneidre vagyok 
kíváncsi, hiszen jobban ismerem őket, mint te azt gondolnád, hanem arra, hogy milyen módon 
tudnánk közösen dolgozni üdvösségeden! Hozd Elém gondolataidat, vágyaidat, feladataidat, 
kérdéseidet, örömödet, bánatodat, mindennapi útkeresésedet, és meglátod imád maga lesz a 
szárnyalás! Bízz Bennem Gyermekem, és ne arra tedd a hangsúlyt, ami volt, hanem arra, ami 
van. Ebben tudok neked igazán segíteni! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!" 
 



 
A bűntudat akkor helyes, ha az a magadon elvégzendő munkádra hívja fel elsősorban a 
figyelmedet. A gondolkodás átalakítási munkára! Ha ezt vállalod, akkor a bűneiddel törődés 
ideje lecsökken, és a dicsőítő imáknak ideje növekedni fog. A túlzott bűntudat legtöbbször 
önsajnálatba fullad. 
 

Az, aki állandóan bűneivel gyötri magát, nem lehet az Én vonzó tanítványom! Én, 
Jézus, amikor gondolkodás-átalakításra szólítottalak fel benneteket, akkor természetesen 
gondoltam arra is, hogy fájni fog nektek saját gyarlóságotok, de nem akartam soha azt, hogy e 
fájdalmat állapotszerűen hordozzátok magatokban. Inkább azt akartam, hogy a helyes irányt 
felfedezés öröme legyen jellemző rátok! Tehát ne a magatok gyarlóságain rágódjatok, hanem 
az Én, a te Jézusod által elmondott és bemutatott szerető irgalomnak tudjatok örülni.  

Elsősorban ne azon keseregj, hogy nem tudsz olyan lenni, mint szeretnéd, hanem annak 
örülj, hogy az Én szeretetem soha nem gyengül irányodban. Ne magadon bánkódj hát, hanem 
Nekem örülj! Enyém vagy, tehát be van írva a neved a mennyben! (Lukács 10; 20) 

 
Benned élek és az a vágyam, hogy ezt örömnek, benső békének, tehát boldogságnak éld meg! 
Nem tudom helyeselni, amikor valaki - bizonyos értelemben - állapotszerű bűntudatban éli le 
életét! Nem azért jöttem közétek, hogy a múltat bogarásszátok, hanem azért, hogy a jelent, az 
Én segítségemmel, megszenteljétek! 
 Nagyon sajnálom, hogy a reinkarnáció felismerése sok emberben nem azt 
eredményezi, hogy felszabaduljon, hanem azt, hogy vezekeljen! Bár megértenétek, hogy a 
jelen problémáinak felvállalása azzal az elhatározással, hogy a szeretetben való növekedést és 
a szeretni tanítást kell előtérbe állítani, tehát a szolgáló szeretetet, nem könnyítik azok a 
vezeklések, amelyeket bárki vélt, vagy elképzelt előző életének bűnei miatt vállal magára! 
Bűnöket nem lehet jóvátenni, és nem is kell! Kinőni kell a bűnökből! Kinőni kell az önzésből, 
és nem arra törekedni, hogy a múlt önzéseiért a jelent megkeserítsétek magatoknak! A 
szolgáló szeretet nemcsak titeket kötelez, hanem Engem is, Istent is! Ezt tudatosítsd 
magadban! 
 
Amit eddig tanultál Rólam, Jézusról, abban van sok jó és van sok javítani való. A jó az, amit 
téged épít, buzdít és vigasztal, tehát az, ami szíved békéjét visszaadja, erősíti, vigyázza. Ami 
nem jó, az az, ami bűntudatodat erősíti. Én nem azért jöttem közétek, és főleg nem azért 
vagyok bennetek, hogy szomorkodjatok, hanem azért, hogy örömötök teljes legyen! 
 Neked sokkal jobban kellene örülnöd annak, hogy benned van az egész mennyország, 
s természetesen Én, Jézus is, semmint azzal foglalkozz, hogy magad miatt nyugtalankodj! Bár 
megértenéd az, hogy nem az a lényeg, milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Bár 
megértenéd azt, hogy Én nem azért jöttem, hogy összeboronáljam a magam számára az 
igazakat, hanem azért, hogy kimutassam irgalmas szívem szeretetét irántatok, akik úgy 
tudjátok, hogy nem vagytok szentek! Bár megértenéd, hogy nem úgy szeretlek téged, mint 
mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon. Ha még valakit úgy szeretnélek, mint téged, 
akkor kettő lenne belőled! De te EGYETLENEM vagy! 
 
Az a kínzó bűntudat, amely gyötör, nem Tőlem van, hanem azoktól az ártó erőktől, amelyek 
mindig arra törekszenek, hogy megnehezítsék életeteket. Higgy jobban abban, hogy te 
istenszerető vagy, s így neked minden a javadra válik! 
 
A gyötrő bűntudatnak gyakran hiúság és kishitűség a forrása. Hiúság, mivel többnek képzeled 
magadat, mint ami vagy, és kishitűségnek, mert nem hiszed el, hogy Isten maga az 



IRGALOM! Isten nem azért szeret téged, mert te jó és tökéletes vagy, hanem azért, mert Isten 
JÓ és TÖKÉLETES! 
 Napi egy-két perc bűnbánat még elmegy, de bűntudatban ne élj, mert az ilyen állapot 
nem tetszik Istennek! A bűn után a legnagyobb rossz a földön a szomorúság. Ezt 
mindenképpen kerülnöd kell! 
 
 
2952. 
Kérdező: FÁJNAK BŰNEIM! 
 Bűntudatban élek! 
HANG: "Drága Barátom! 
 Ismered a tékozló fiú életét. Azonosnak érzed magadat vele. De ismerned kell a 
tékozló fiú APJÁNAK is a magatartását, és ez Én, a te Jézusod vagyok, az Atyával és a 
Szentlélekkel együtt! 
 Kimondhatatlan szeretettel ölellek szívemre, hisz azért jöttem a földre, hogy a 
bűnösöket hívjam égi lakomára (Máté 9; 13)! Te meghallottad hívásomat! 
 Bármi rosszat tettél, az nem te voltál! Te az vagy, aki visszaszeretsz engem! Aki ezt 
nem érti meg, az Engem, a te Jézusodat sem érti meg! 
 Szeretettel kérlek, ne élj bűntudatban! Inkább örülj annak, hogy lelki sebeidet 
meggyógyítottam, s valóban készülök olyan égi lakomára veled, amiről még álmodni sem 
vagy képes!  

Amit már többször hangoztattam a HANG- könyvekben: nem úgy szeretlek téged, mint 
mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon! Ha még úgy szeretnék valakit, mint téged, 
akkor kettő lenne belőled! EGYETLENEM vagy! Nem a vak véletlen, hanem egy végtelenül 
szerető SZÍV megvalósuló álma indult el akkor, amikor létbe hívtalak! Ez az álom nem 
maradt álom! Azok a bukdácsolások, sőt, hajótörések, amelyek jellemezték múltadat, azért 
kaptak erre Istentől engedélyt, hogy el tudjalak vezetni arra az alázatra, amely feltétlen 
feltétele megdicsőülésednek. 
 Az istenszeretőknek minden javára válik! Most nemcsak rád gondolok, hanem 
gondolok családtagjaidra és mindazokra az emberi kapcsolataidra, amelyek emlékét ma is 
lelkedben hordozod. Ne legyen hát benned tovább a velük szembeni helytelen magatartásod 
fullánkja! Ne, mert ha istenszeretők, akkor a te életed minden botlása javukra válik! Ha pedig 
nem istenszerető valamelyik, akkor bármilyen jó lehettél volna, akkor sem vált volna az, az 
ilyennek javára. Az erkölcsi rendben, tehát ott, ahol a boldogságotok megvalósulhat, 
mindenki csak önmagáért felel! 
 Nagyon örülök neked (Lukács 15; 10)! Örülj te is Nekem, a te Jézusodnak! 
 Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 
 
Amit fontos még tudnod: Azok a lelkiismeret furdalások, melyek időnkint beléd marnak 
szüleiddel kapcsolatban, ezek bizony helyén valók. De csak addig, amíg Hozzám hoznak 
közelebb. Ez akkor történik, ha arra gondolsz, hogy valamikor e fájdalmak az ő szívüket 
járták át. Őket valamikor, téged most bánt, hogy nem hallgattál úgy rájuk, ahogy joggal 
elvárhatták volna tőled. 
  Adj hálát e bűnbánatért. Nagyböjt nagyon alkalmas olyan bánat felindítására, mely 
tisztít, és örömet érlel a lelkedben. Ez Nekem, is és ez szüleidnek is kívánsága. 
 Adj hálát szüleidért, őseidért, akik jelenben is sokat segítenek neked, és akik mind 
várják a jövőbeli boldog találkozást veled. 
 Megáldalak, hogy jobban tudj reményből élni. Vess keresztet magadra!" 
 



Fiadért sem kell tenned mást, mint bárki rászorulóért. Vele szemben sem arra kell törekedned, 
hogy valamit jóvá tégy. Nem, mert amennyiben ő istenszerető, a te hűtlenséged is javára vált. 
Ha pedig nem istenszerető, akkor Isten sem tud vele mit kezdeni.  

Ne hordj magadban bűntudatot, mert ha megbántad helytelen tettedet, akkor Én, Jézus a 
többit már elintéztem, éspedig a neked és mindenki javára intéztem el. Te örülj annak, hogy 
észrevetted azt, hogy Én, Jézus megtaláltalak. Ez az észrevételed teszi boldogítóvá számodra 
azt, hogy minden rászorulóban vissza tudsz szeretni Engem. Ha nem oldod le magadról azt a 
gondolatot, hogy adósa vagy fiadnak, tehát ha a vérkötelék megkötözöttség marad számodra, 
akkor nem tudlak megajándékozni azzal a szabadsággal, amely a Szentlélek hatékony 
működését tudja biztosítani benned. (2. Kor. 3;17) 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 
 
 
Ami pedig a bűnöket illeti, hát azok terhelő voltától kettő eszköz által szabadulhatsz meg. Az 
egyik, annak felismerése, hogy bűneiddel, melyeket te annak tartasz, Engem nem bántasz 
meg. Legföljebb magadat. Engem minden rossz tett annyiban bánt, amennyiben 
önmagatoknak ártotok vele. Bárki, bármilyen rosszat tesz, az önmagának árt vele. Tehát nem 
szabad engedned, hogy bűntudatod legyen Velem szemben. Nekem nem okoz az örömet, ha 
valaki, - akár bűnei miatt is -, szomorkodik. Nekem az okoz örömet, ha valaki, ismerve saját 
gyengeségét, örül annak, hogy Én így is szeretem őt. Már több kérdezőnek mondtam azt, amit 
most neked is mondok. Nem az a lényeg, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy. 
Majd Én, akkor, amikor jónak látom, olyanná foglak tenni, amilyenné akarlak. De az nagyon 
fontos, hogy az Enyém legyél. Akkor vagy az Enyém, ha minden botlásod ellenére sem akarsz 
Engem elzavarni magadtól. Hidd el, Hozzám tartozni nem nehéz. Sokkal könnyebb, mint 
jónak lenni. Neked tehát első az legyen, hogy Hozzám akarj tartozni. A többi majd jön, talán 
nem úgy, mint te előre szeretted volna. 
 A másik eszköz, mely lelked békéjét feltétlenül segíteni képes, az az, hogy ne csak 
magadban, de körülményeidben is lásd meg szerető jelenlétem jeleit. Lásd meg minden tövis 
mellett a rózsát, s tudatosítsd magadban, hogy a legsötétebb felhő sem képes megszüntetni, 
csak kis időre esetleg eltakarni a Napot. 
 Nagyon szeretném veled megosztani örömömet, békémet. Sokkal többet foglalkozz 
Velem, mint magaddal. És főleg szeretetemmel, irgalmas jóságommal foglalkozz többet, mint 
botlásaiddal. 
 Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL." 
 
Ha édesanyád nem bocsátana meg, akkor saját magának ártana. Légy nyugodt! A vele 
kapcsolatban megélt bűntudatodnak már nincs alapja. De tanulnod kell a múltból, hogy 
jobban megszenteld a jelent. Tanulj megbocsátani azoknak, akikkel együtt éled életedet! 
 
Tudnod kell, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik. Még az is, ha nagyon rosszul 
bánnak velük, ha félre akarják nevelni őket. Gondolj csak arra, hogy Számomra még a 
keresztre feszítés is javamra vált (Lukács 24; 26)! Ne engedd tehát, hogy a bűntudat 
elhatalmasodjon rajtad! Az ördög ezt szeretné! 
 
Nincs olyan hiba, amelyet Én ne tudnék korrigálni, ha azt látom, hogy ezt kell tennem. Ne 
legyen tehát olyasmi miatt bűntudatod, ami nem jut eszedbe. Ami pedig eszedbe jut, ha 
fájlalod, akkor máris megnyugodhatsz, mert az Én szeretetem az enyéim körén belül 
mindenható! 
 
 



A pozitív látás és az öröm ugyanannak az éremnek két oldala. Maga az érem pedig a szeretés! 
 Gyarlóságaid is Hozzám hoztak közelebb. Így utólag ezek is lehetnek számodra 
örömforrások! Nem szabad a bűntudat megkötözöttségében élned, mert te Bennem szabad 
lettél! 
 Megáldalak a SZERETET, ÖRÖM, BÉKE LELKÉVEL!" 
 
A bűnbánat nagyon fontos, de bűntudatban nem szabad élni! A bűnbánó fájlalja a múlt 
ballépéseit, s ezekért bocsánatot kérve bízik abban, hogy a Tőlem kapott benső békét a 
jövőben az Én irgalmas szeretetem által ápolni tudja. Aki bűntudatban él, az folytonosan hátra 
tekint, nem hisz az Én irgalmas szeretetemben, s nem tudja elfogadni tőlem, hogy elkövetett 
bűnei olyan lelki betegségek voltak, amelyeket Én már meggyógyítottam. 
 Ahogy nagyon helytelen lenne annak az embernek viselkedése, aki betegségéből 
kigyógyulva továbbra is elmúlt betegségével lenne elfoglalva, úgy helytelen, ha valaki 
megbánva vétkeit, továbbra is ezekkel a már nem létező dolgokkal foglalkozik! 
 Bízzatok, Én legyőztem a világot! A benned lévő rossz világot csakúgy, mint a 
körülötted lévő rossz világot! Aki Hozzám tartozik, az Istent szerető ember. Az 
istenszeretőknek pedig minden javukra válik (Római levél 8; 28)! 
 
Mindenkinek van oka bűnbánatot érezni, de csak addig, amíg elém nem hozta lelkének sebeit. 
Az Én gyógyító erőm nem csökkent az évszázadok folyamán. Én ugyanaz vagyok tegnap, ma 
és örökké! Jöjjetek hát Hozzám, ha elfáradtatok, és az élet terhét nehéznek érzitek. Én ma is 
meg akarlak enyhíteni benneteket (Máté 11; 28). Én mindig kész vagyok a 
kapcsolatteremtésre. Erre várok! Nélkületek nem tudom megtenni! 

 
Lelkiismereted nyugtalankodása is azt jelzi, hogy nem vagy akárki! De ne ugorj be az 
ősellenség trükkjeinek! A bűnbánat helyén való, de a bűntudat nem Tőlem van! A bűn lelki 
betegség. A bűnbánat gyógyító orvosság. A bűntudat ostobaság. Ostoba ember az, aki 
betegségéből kigyógyulva azon sopánkodik, hogy előbbre beteg volt!  
 Hidd el, hogy meggyógyultál, s e téren ne engedj az elbizonytalanítás ördögének! 

 
 

 


