
Kérdező: Házasságunk elválással végződött. Mennyiben vagyok én is oka ennek? Szeretnék 
okulni, tanulni e tragédiából. 
 HANG:" Ti azt szoktátok mondani:' Kettőn áll a vásár.' Hát a vásár lehet hogy kettőn 
áll, de a házasság nem vásár. A házasságban nem vásárol meg senki semmit. Még csak el sem 
ad. A házasságban mindkét fél odaad. Odaadja önmagát a másik félnek azért, hogy egyre 
jobban kinyilvánuljon mindkettőjük életében a mindent odaadó Isten jelenléte. A szétesett 
házasságokban nem elválás történik, hanem elhagyás. Ezt pedig nyilván nem mindketten 
követik el, hanem csak az, aki belül a szívében otthagyta a másikat. Ez már akkor 
megtörténik, mikor még tovább is együtt élnek. Csak ekkor még nem lehet kívülről látni az 
egyik fél hűtlenségét. Persze van olyan, hogy ezt később sem tudja látni külső szemlélő, de a 
házastársak tudják, hogy melyikük hagyta el szívében a másikat. Főleg az tudja, akiben 
elindult a hűtlenség. 
 Azt mondom tehát, ne keresd azt, ami nincs. Bármit tettél volna, ő akkor is elhagyott 
volna. Az elhagyás csírája nem benned, hanem őbenne élt, s csak megfelelő feltételek 
kellettek, és e csíra megérett benne. A megfelelő feltételeket nem te teremtetted meg, hanem ő 
találta meg ezeket magának. 
 Neked most reálisan, a józan ész szavát követve kell tovább élned életedet úgy, hogy 
ne csorbuljon hűséged, ne váltson át szereteted az igazság és a jog küzdőterére, hanem benső 
bizonyossággal bízz Bennem, aki nem ismerek elválást, mivel a szeretet mindig eggyé akar 
ölelni mindent és mindenkit. 
 Ha mindenki elhagy is, maradj hűséges Hozzám. Én örökre hű maradok hozzád! 
 Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL." 
******************************************************* 
 
 
Kérdező: Uram! Egy édesanya, aki két leányával és két tönkrement házasságával lelkileg, 
testileg, anyagilag, szellemileg fáradtan, de nem reménytelenül fordul most Hozzád. 
 HANG: „Leányom! Nekem sem könnyű olyankor szólnom, mikor tudom, hogy a 
szavakból már éppen eleged van. Tudom, hogy nem szavakra van szükséged, hanem erőre, 
mely túl minden szón, éreztetheti veled azt, hogy nem vagy egyedül. De hát azon a földön, 
melyen ti éltek, mégsem lehet meglenni szavak nélkül, mivel a szellemi kapocs, a szavakban 
közölt gondolat közösségteremtő ereje nem tud másképpen megnyilvánulni, s nem tud 
megszilárdulni enélkül. Mondom hát, amit mondani szükségesnek tartok. 
 Én valóban nem ismerem az elválást, az elhagyást. Engem bárki elhagyhat, de Én soha 
senkit el nem hagyok. Ez lényem lényege. Ez természetem természete. Amikor házastársak 
elválnak, olyankor az van nehezebb helyzetben, aki elhagyta a másikat, és nem az, akit 
elhagytak. Akit elhagytak, azzal még szorosabban vagyok egységben, mint az elválás előtt. 
De aki elhagyta a másikat, az nagyon nehezen tud Hozzám kapcsolódni, mert Én nem az 
elválás, hanem a kapcsolatok Lelke vagyok. 
  Fontos tudnod, hogy az elválás nem elválási per következménye. Az csupán lezárja 
azt a szomorú tényt, hogy valaki valakit elhagyott. Nem az válik el, aki beadja a válópert. Az 
válik el, aki szívében megszegte házassági ígéretét, s szívében sorozatosan ellene döntött 
annak a kapcsolatnak, melyet Előttem szentnek és sérthetetlennek mondott ki. Nem kettőn áll 
a vásár. Csak egyen. Azon, aki életvitelével nem segíteni, hanem akadályozni próbálta a 
másik felet abban, hogy Hozzám közelebb kerüljön. Ilyen esetben értelmetlen vergődnie 
annak, aki hűséges akar Hozzám lenni. Ez tehát az egyik, melyet tudnod kell. A másik, amit 
tudnod kell, legalább ilyen fontos: 
  Nagyon sokszor, szinte legtöbbször, nem is történt igazán kapcsolat bensőleg azok 
között, akik egymásnak igen-t mondtak, s később elváltak. 



  Te ezt úgy fejezted ki, hogy neki "csak a házam kell, és nem én."  Itt létre sem jött 
soha a kapcsolat. Tehát nem lehet elválásról sem beszélni a szó valódi értelmében. 
 Ne legyen hát bűntudatod egyik "házasságoddal" kapcsolatban sem abban az 
értelemben, hogy e "házasságok" szétestek. Neked az előzmények miatt lehet bűntudatod. 
Bizony a kellően át nem gondolt döntések következményei kérlelhetetlen valóságok, 
melyeknek életet morzsoló hatását csak Velem közösen lehet úgy vállalni, hogy azok áldássá 
formálódjanak a jövőben. Hidd el, kereszted nagyobbik fele az Én vállamon van mindaddig, 
míg el nem hagysz! 
 Arra a kérdésedre pedig, hogy mi a teendőd, válaszom ez: Ne higgy volt társad 
ígérgetéseinek! Ne előlegezz bizalmat! Ha egy-két évig igazolja életével, hogy valóban más 
ember kíván lenni, akkor érdemes csak őt e téren komolyan venni. Ne higgy abban, hogy a 
körülmények gyökeres változása létrehozhat gyökeres emberi változást. A körülményeknek 
nem embert formáló, hanem embert leleplező ereje és szerepe van csupán. Azok a 
körülmények, melyekről valaki nem tehet, sohasem hordozhatnak egy ember számára sem 
erőt meghaladó követelményeket. Nem lenne Atyátok az Isten, ha ilyet megengedne. Ha 
pedig valaki úgy látja, hogy ő volt az oka erejét meghaladó kereszttel találkozni, akkor a 
bűnbánatban olyan erőforrás nyílik meg számára, mely éppen e nagy kereszt által még 
közelebb juttatja őt Hozzám. 
 Jelenleg egyetlen imafeladatod van: Adj hálát azért, hogy Hozzám tartozol. Hozzám, 
aki soha el nem hagy téged. A cselekvési területen pedig bízzál abban, hogy Én valóban hálás 
vagyok a te háládért, s meg fogod tapasztalni, hogy Engem nagylelkűségben felülmúlni nem 
lehet. 
 Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL." 
***************************************** 
 
 
Kérdező: SE VELE, SE NÉLKÜLE. 
 Félnék újra rendezni férjemmel az életemet. 
HANG:" Drága Gyermekem!  
 A „se vele, se nélküle", nem megy idegösszeomlás nélkül. Egyszer komolyan számba 
kell venned, hogy valóságnak éled-e meg azt, hogy ő elhagyott. Ha igen, akkor nem mehetsz 
utána. Esetleg csak arról lehet szó, hogy ő bűnbánatot tart, s akkor nem neked, hanem neki 
kell törekednie arra, hogy rendeződjön kapcsolatotok. 
 Ha viszont arra jössz rá, hogy te hagytad őt el, akkor ki kell nyilvánítanod, hogy te 
nem akarod őt elhagyni. Ez nem szerelem kérdése! Ez becsület, tisztesség kérdése! Felnőtt 
emberek életében az erkölcs területe nem játéktér! Boldogság - boldogtalanság, élet - halál, 
üdvösség - kárhozat függ e téren tőletek! 
 Én mindig az ártatlan fél oldalán állok! A vétkes csak akkor érezhet Engem maga 
mellett, ha bűnbánatot tart! 
 Mindenképpen tisztában kell lenned azzal, hogy a kettőnk kapcsolatából kell 
kiindulnod, mert ha nem ez az alap, akkor minden jó szándék mellett is életedet homokra 
építed!  
 Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"  
****************************************************** 
 
 
Kétféle hűség-kapcsolat van. Az egyik: amikor a hűséget nem szüntetheti meg a másik fél 
hűtlensége. Ilyen az Én hűségem veletek kapcsolatban. Én akkor is hűséges vagyok hozzátok, 
ha ti hűtlenné váltatok Velem szemben. Ez azért lehetséges, mert ismerem szeretetem erejét, 
és tudom, hogy előbb-utóbb mindannyian rá fogtok jönni arra, hogy ti sem lehettek 



másképpen boldogok, csak úgy, ha kipróbált hűséggel kapcsolódtok Hozzám. Engem is 
kipróbált hűségem boldogít. (Lukács 24:26). Minél előbb rájöttök erre, annál hamarább 
lesztek boldogok. 
  A másik: amikor az egyik hűtlensége értelmetlenné tette e szó tartalmát kettejük 
között. Ilyenkor az, aki nem vádolható hűtlenséggel, szívének hűségét nem veszti el, csupán 
áthelyezi máshová azt a tartópillért, melyet a hűtlen fél felmondott. Az ilyen állapot hordozza 
tovább az Én áldásomat akkor is, ha különböző jogi előírások ebben problémát látnak, illetve 
nem is tartják megengedhetőnek. Idővel feltétlenül láthatóvá lesz, hogy valóban jelen van 
áldásom, vagy nincs. Tehát, hogy valóban azt történt, hogy csak az egyik vált hűtlenné, s a 
másik minden áron hű akar maradni. Mivel a másikhoz már nem lehet, mert ezt az a másik 
lehetetlenné tette, hát Hozzám! Hozzám úgy, hogy a levált társa helyett egy másik élettárs is 
megtapasztalhatja az elhagyottnak Általam megáldott hűségét. 
 
 
Kérdező: HÁZASSÁGUNKRÓL 
 1. Házasságunkról mondj véleményt! 
 2. Hogyan szerethetnélek Téged jobban? 
HANG: „Drága Gyermekem! 
 1. A házasságot nem lehet egy olyan kötélhez hasonlítani, amely ha elszakad, akkor 
mindkét része külön van. A házasság olyan kapcsolat, mint az Én kapcsolatom veletek. Ha ti 
megszakítjátok Velem a kapcsolatot, Én akkor is hű maradok hozzátok! E téren kettőnk 
között azonban van egy nagy különbség. Ha téged lelkileg elhagyott a házastársad, neked 
addig kell tovább tartanod a kapcsolatot hűségben, amíg nem jön valaki az életedbe, akiről azt 
látod, hogy segíteni tudna Hozzám téged. Ekkor már a másik fél hűtlenségének 
tudomásulvétele és tudomásulvétele annak, hogy segítséget kaptál Felém, lehetővé teszi 
számodra az Irántam való hűséged megélését azzal, aki szintén Hozzám akar közelebb jutni 
általad. 
 A kat. Egyház nem a válást nem fogadja el, hanem nem látja annak bizonyítását, 
amiről az előbb szóltam. Ezért az ú.n. második házasságkötést nem engedélyezi úgy, mint az 
elsőt. Kétségtelen, hogy egy intézmény nem tud olyan rugalmas, bölcs lenni, mint a bennetek 
élő Lelkem! Minden intézmény inkább abroncs, mint éltető erő! Ezért nem tartom 
szerencsésnek azt a megfogalmazást, mely szerint az egyházon keresztül kell eljutni Hozzám. 
Jobbnak tartom ennek fordítottját. Általam eljutni az egyházhoz! Ez nem degradál Engem 
eszközzé! Nem, mert nem a keretet kell előbb megcsinálni, s hozzá igazítani a leendő képet, 
hanem az a normális, ha előbb a művész elkészíti a képet, és a képet viszik el a 
képkeretezőhöz. E hasonlatnál maradva, tudnod kell, hogy csak a földön van szükség keretre. 
Valójában minden keretet szétfeszít az Én Lelkemnek szabadsága! Ezért kerültök olyan 
helyzetbe, mint Én voltam, ezért lesz azonos a sorsunk. Akik a keretre teszik a hangsúlyt, 
azok soha nem fogják elviselni tudni a tartalom szabadságát! Hitvallások nélküli élet csak a 
mennyek országában van! 
 2. Az eddig megjelent 12 HANG-könyv mind erről beszél!" 
 Megáldalak az OKOSSÁG  LELKÉVEL!" 
******************************************************* 
 
 
Kérdező: Házastársammal kapcsolatban mi a teendőm?  
HANG: „Drága Gyermekem! A házastársi kapcsolatban határozottnak kell lenned! Ez saját 
érdeked éppen úgy, mint egész családod érdeke! Nem lehetsz bűnrészes. Hazugságban nem 
élhetsz! Ha társad elhagyott, akkor ennek külsőleg is meg kell nyilvánulnia! E téren az elnézés 
egyben bűnrészesség is! 



 Az Én Lelkem a kapcsolatok lelke ugyan, de a realitás lelke is! Te nem hagyhatod el 
társadat! De ha ő elhagyott, akkor azt tudomásul nem venni, enyhén szólva, naivitás! Még Én 
sem tudok kapcsolatban maradni azzal, aki elhagyott. E téren a határozatlanság 
mindkettőtöket tönkreteheti! Légy egyértelmű! Ne félj! Én veled vagyok! Soha nem megyek a 
magára-hagyóval! Mindig a magára-hagyottal maradok! 
 Amennyire rajtad áll tehát, ne dőlj be olyan gyerekes kijelentéseknek, hogy azért nem 
megy el, mert nincs hová mennie! Ezt gondolta volna meg akkor, mielőtt elhagyott! Ti 
bárányok lehettek, de ne legyetek birkák! Az Enyéimet lehet fölhasználni, de nem 
kihasználni! 
 Ha szeretet van benned, akkor tudomásul veszed, hogy ő elhagyott, de ezt vegye ő is 
tudomásul! Én még Pétert is lesátánoztam, (Márk 8;33), még Anyámat is megtagadtam (Máté 
12;48), amikor alkudozni próbáltak. Példát adtam nektek! (János 13;15) 
 Bízzál Bennem! Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!" 
******************************************************** 
 
 
Kérdező: Egy kapcsolat megszakításáról, egy másik kapcsolat kialakításáról kérnék 
véleményt.  
HANG: "Gyermekem! Mint tudod, Én halálosan komolyan vettem az embereket. Számomra 
egy sem volt próbababa. Ezeket azért mondtam most neked, hogy tágabbra nyissam látásod 
horizontját. 
  Az Én Lelkem a kapcsolatok Lelke. A soha véget nem érő kapcsolatoké. Lelkem csak 
ott tud működni, ahol megvannak azok a feltételek, melyek túlmutatnak a földi élet határain. 
Ez azt jelenti, hogy csak az találta meg a földön a párját, aki Bennem találta meg azt. Két 
ember mindaddig két ember, míg Bennem nem lesznek EGY. Senkit sem teremtettem a másik 
emberre. Magamra teremtettem mindenkit. Csak aki le tud mondani a másik emberről Értem, 
az találhatja meg őt Bennem. De nem az tartozik a lényeghez, hogy megtaláld őt Bennem, 
hanem az, hogy tudj lemondani emberről Istenért. Ez még a házasságokban is érvényes 
igazság. Aki bárkit, akár házastársát is, jobban szereti, mint Engem, az méltatlan olyan 
kapcsolatba kerülni Velem, mely örökké tart. Igen, mert ilyenkor éppen Lelkemet zárta ki 
magából az illető önző én-jének pillanatnyi érdekében. Az érzelmi kapcsolatok mindig 
járulékos kapcsolatok. Bármennyire is szeretné valaki ezeket különböző tetszetős 
ideológiákkal tartósítani. Neked is nagyon ajánlom, hogy minden döntésed előtt, főleg melyek 
az emberi kapcsolatok területére tartoznak, tedd föl magadnak e kérdést: ‘Mi ez az 
örökkévalósághoz képest? Hogyan fogok szembesülni ezzel a döntésemmel a halálom 
óráján?’ - Ha  engeded, hogy e kérdésekre szívedből őszintén Lelkem válaszoljon, akkor 
hallani fogod magadban azt a válaszomat, mely szíved nyugalmát biztosítja a jelenben, s 
megóv a további csalódásoktól a jövőben.” 
 
 
Tökéletesen igazad van, mikor azt a nézetet vallod, hogy egy nő és egy férfi között nem lehet 
elég a testi kapcsolat. Akik ezt tagadják, azok hazudnak önmaguknak, s hogy e hazugságukat 
ne kelljen beismerniük, hát propagandát csinálnak hazugságuk mellett. Mivel nagy a számuk 
azoknak, akik önbecsapásban akarnak élni, tehát félnek szembesülni az igazsággal, ezért e 
propaganda sok követőre talál, sokan sorakoznak fel e hamis nézet mellett. De azt, hogy 
valami igaz, vagy nem igaz, ezt sohasem az dönti el, hogy hányan képviselik azt a valamit. 
 Gyermekem! Az eddig elmondottak, mint simogatások, fájni akkor kezdenek, ha az 
előzőkhöz még hozzá teszem azt, hogy bár nem elég a testi kapcsolat, de nincs olyan lelki 
kapcsolat sem, melyre azt lehetne mondani, hogy ELÉG. Ez bizony fájdalmas igazság, de 
igazság, és éppen ezért felszabadító erővel rendelkezik.  



 Mitől is kell meg- és fölszabadulnia annak, aki nem akar csalódni, aki boldog akar 
lenni házastársa mellett? Föl-, és meg kell szabadulnia attól a téveszmétől, hogy ember embert 
boldogíthat. Két út áll mindenki előtt, aki házasságában nem mond le a boldogságkeresésről. 
Az egyik a születendő gyermekekért való önfeláldozástól remélt boldogság. Meg kell 
mondjam, ez csak elodázza a csalódás, az önbecsapás valóságára ébredés idejét. A másik út 
Én vagyok. 
 Aki Engem abszolút elsőnek vállal, az, bár a szenvedések kelyhét ki kell innia, de 
rátalál a földön elérhető boldogság valóságára. De aki bárkit jobban szeret, mint Engem, az 
nemcsak azt éli meg, hogy csalódik házastársában, gyermekeiben, hanem azt is, hogy csalódni 
fog Bennem is. Igen, mert Engem nem lehet másokkal egy sorba állítani akkor sem, ha első 
helyre tesz is Engem az illető életében. 
 Ez tehát azt jelenti, hogy a párkapcsolat nem lehet cél-program, csak eszköz jellegű 
lehetőség, talentum arra, hogy valaki Hozzám közelebb kerüljön. Ha valaki nem erre 
használja fel párkapcsolatát, az nem értett meg semmit abból, amire az Isten őt teremtette. 
Vagyis abból az igazságból, melyet Ágoston barátom így fogalmazott meg:  "Önmagadra 
teremtettél minket Urunk, és nyugtalan a mi szívünk, míg Benned meg nem nyugszik." 
 Drága Gyermekem! Ameddig olyan ELSŐNEK állítasz be életedbe, hogy Én 
mondhatom meg mindig, ki, mi a második, harmadik, tehát az ABSZOLÚT ELSŐ lehetek, 
addig nemcsak vezetni tudlak, de erővel is el tudlak látni, hogy az Általam megkívánt 
önfegyelem ne elfojtása legyen vágyaidnak, hanem az Értem vállalt áldozatos szereteted 
számára isteni ERŐFORRÁSSÁ tudjon válni. 
 Megáldalak az OKOSSÁG  LELKÉVEL!" 
****************************************************** 
 
 
Kérdező:  

1. Tönkrement házasságom után mi a feladatom?  
2. Alkatilag van akadály kapcsolatunkban? 

HANG: " Gyermekem!  
Azt világosan kell látnod, hogy a tönkrement házasság nem azonos a tönkrement élettel. 

Ti azt a házasságot nevezitek tönkrementnek, amelynek az egyik fél hátat fordított, s csak idő 
kérdése, hogy ezt a másik fél realizálja. 
 A tönkrement házasságoknál nem alkati okok miatt történik meg az, ami megtörténik. 
Csupán erre is rá szokták fogni a következményeket. Minden esetben arról van szó, hogy aki 
elhagyja a másikat, az olyan lelki éretlenségről tesz tanúságot, melyet csak azáltal tud 
elviselhetővé tenni a maga számára, hogy a másikat okolja a történtekért. Fontos tudnod, és 
ezért hangsúlyoznom kell, hogy az elhagyás nem a fizikai elhagyást jelenti, hanem azt, ami 
már előbb megtörtént valamelyikben, s kezdte megmérgezni kettőjük között a légkört.  
 Ez olyankor történik meg, amikor az egyik már semmiféle megváltozásra, 
megjavulásra nem hajlandó annak érdekében, hogy a másik fél közelebb kerüljön Hozzám. 
Ha az, aki lehetetlen viselkedésével (tehát olyan viselkedéssel, amely akadályozza a másikat 
abban, hogy Hozzám közelebb kerüljön) már igazolta, hogy elhagyta társát, s elkezdi 
ígérgetésekkel ezt az elhagyást takargatni, csak akkor hitelt érdemlők e szavai, ha 
cselekedetekkel is alá tudja támasztani ígérgetéseinek komolyságát. 
  A mindenkori megbocsátás nem azoknak jár, akik ígérgetnek, hanem azoknak, akik 
alá is tudják támasztani további magatartásukkal, hogy ígéretük komoly. Csak annak komoly 
az ígérete, a megjavulási szándéka, aki kívánja, sőt követeli is, hogy ígéretének 
megvalósítását kérjék tőle számon! 
 Tönkrement élet valójában nincsen. Van bukdácsoló élet, s ez a bukdácsolás lehet 
méreteiben katasztrofálisan nagy is, de sohasem lehet véglegesen tönkrement. Azért nem 



lehet, mert Én, aki minden élet FORRÁSA vagyok, nem vagyok kimeríthető, elzárható, 
lebénítható. Sohasem vagyok elérhetetlen. Ti örök újrakezdők vagytok, s ezt lehet naponta 
lemérhető, vagy nagyobb események láncolatában földarabolható módon felfogni. 
 
 
Tönkrement házasságod nem szabad, hogy téged is tönkretegyen. Kétségtelen, hogy az, 
akinek családja van, nem tud mit kezdeni egyedül önmagával. Ilyenkor kell mankóra, olyan jó 
barátra találni, aki nem csak megérti a magára maradottat, hanem erőben is részesíti azáltal, 
hogy részt vállal ennek az egyedüllétnek feloldásában. 
 
 
Kérdező: Rendeződhet-e tönkrement házasságom?  
HANG:" A házastársi együttlét, éppen azért, mert kettő ember kapcsolatáról van szó, csak 
eszköz jellegű. Amennyiben közös célt tudtok magatok elé tűzni, s ennek megvalósításán 
fáradoztok, annyiban lehet harmonikus a kapcsolat. A lehetősége ennek mindig fönnáll 
elvileg. A gyakorlatban azonban mindkét fél szabadsága döntő. Egyik sem képes döntésben 
helyettesíteni a másikat. Csak elmondani tudjátok egymásnak, hogy mi az a cél, melyre a 
házastárs segítségével törekedni kívántok. Boldogítani úgysem tudjátok egymást. A 
boldogítás az Én szerepem mindannyitok életében, mivel mindenkit önmagamra teremtettem. 
 Amit eddig mondtam, az annyit jelent a te életedben, hogy ne házasságod 
rendbehozatalán dolgozz, hanem a Velem való kapcsolat elmélyítésén. Először Engem kell 
megtanulnod teljes szívvel elfogadnod.  
Előbb-utóbb minden embernek meg kell tanulnia, hogy a házasság senki számára sem lehet 
cél, csupán eszköz, hogy Értem okosan áldozattá tudjatok válni. 
 Csak ha azt tapasztalod, hogy társad Értem fogad el téged, akkor remélheted, hogy 
segíteni fog Felém. E megtapasztalásod akkor lesz igaz, ha ő nem téged, hanem önmagát 
akarja megjavítani. Te sem állhatsz elő azzal, hogy őt akarod javítani, csak azzal, hogy te meg 
akarsz javulni.  
 
 
A házasság nem boldogításra való, hanem a szeretetben való növekedésre, levizsgázásra, tehát 
áldozattá válásra való. Aki nem ezért köt házasságot, az feltétlenül pórul jár. Csak ott van 
remény arra, hogy egy házasságkötés hűségben megmarad, ahol mindkét fél így köt 
házasságot. A házasságkötés nem csak nem boldogít, de arra sem való, hogy az egyik 
megjavítsa a másikat. Csak az önnevelés célját szolgálhatja. Bizony van olyan boldog ember, 
aki boldogtalan házasságban él! Igen, mert Én mindenkit képes vagyok boldogítani, akár 
házasságban él, akár nem, csak Engem tartson életében abszolút ELSŐNEK. Tehát bízza rám, 
hogy életében ki a második, illetve, ki az, aki a teremtmények közül itt és most neki a 
legfontosabb kell, hogy legyen. Egyáltalán nem biztos, hogy a házastársa lesz az! Aki ezt nem 
érti meg, az boldogtalan lesz, bármilyen is a házastársa. Aki ezt megérti, az átveheti Tőlem az 
Én békémet, bármennyire is pokollá teszi házasságát az Engem megérteni nem akaró társa. 
 
 
  
Kérdező: Vallásos vagyok. Társam elhagyott. Menjek utána? 
 HANG: "Szó sincs róla! Te szabad vagy! Tudom, hogy ezt így kimondani könnyű, de 
te, aki szinte mindent egy lapra tettél fel, ezt így megélni nehezen tudod. Pedig ez az igazság. 
Ő sohasem mondott komolyan IGEN-t arra, hogy életét érted áldozza.  
 A házasságban a szakítás nem kezdődhet, nem indulhat el attól, aki Engem igazán 
szeret. De ha a másik már elhagyta, akkor ne érezzen az elhagyott lelkiismeretfurdalást. Egy 



köteléket elég az egyiknek elszakítani. Akkor az el van szakítva. Igaz, hogy amit Isten egybe 
kötött, azt ember el ne szakítsa, de van még sok más tilalom is, melyeket ha valaki nem tart 
meg, akkor Isten hiába mondja, hogy nem szabad. A tények tények a tilalom ellenére is. 
 Azt ajánlom, ne tégy lépéseket arra, hogy újra együtt legyetek. A válás erkölcsi terhét, 
mint egy vizsgán megbukott diák, csak az cipeli a további életében, aki kezdeményezője volt 
a szakításnak. A szakításhoz nem szükséges a fizikai eltávolodás. Elég, ha valaki lelke mélyén 
nem vállalja tovább azt, hogy a másikért éljen. Aki e téren ezt elkezdi, az ezt rosszul teszi. 
Aki tudomásul veszi ezt a másik fél részéről, az éppen azáltal mutatja ki, hogy okos, mert 
szabadnak mondhatja magát. 
 Bízzál nagyon Bennem! Csak Bennem találhatod meg az igazi önmagadat, és azt a 
benső békét és harmóniát, amely után annyira vágyódik a lelked. Nagyon szeretlek, és ez 
Nálam nem csupán szavakból áll. Amíg hű akarsz maradni Hozzám, addig Én felelek érted. 
Az Irántam való hűségből nem következik az, hogy hű légy olyanhoz, aki hűtlen lett hozzád, 
aki kilépett életedből. A két hűségnek semmi köze egymáshoz. Az Én hűségem akkor is él, ha 
te megszakítanád. Ember és ember közötti hűséggel nem így van. 
 Kemény megtapasztalások árán megtanulhattad, hogy aki nem segít téged Felém, az 
visszahúz. Nem igaz az, hogy Isten bárkihez is kötné saját hűségét. Ha társad elhagy téged, s 
te szeretni akarsz Engem továbbra is, akkor egy új, tisztultabb hűség fog szívedben otthonra 
találni. Jobban át tudod élni akkor, hogy mi végleg és örökre egymáshoz tartozunk. Légy 
erős! 
 Megáldalak az ERŐSSÉG  LELKÉVEL!" 
*************************************************** 
 
 
Házasságoddal kapcsolatban azt kell mondanom, hogy ahol nincs kapcsolat, ott Lelkemre 
nem szabad hivatkozni. Aki a kapcsolatot megszegte, tehát az, aki lélekben levált a másikról, 
az úgyis tudja, hogy ő a ludas. Tudja akkor is, ha nem vallja be. Éppen szeretetlenségei által 
tesz erről tanúságot. Aki nem Hozzám akarja társát segíteni, az már elszakította azt a 
köteléket, amelynek lelke az ÉN Lelkem lenne. 
 A fentiek azt jelentik, hogy ha azt éled meg lelkedben, hogy nem segít társad téged 
Hozzám közelebb, sőt akadályokat, nehézségeket állít eléd ezen az úton, akkor ő már nem 
társad! Nem te válsz el tőle, hanem egyszerűen tudomásul veszed azt a tényt, hogy ő elvált 
tőled, s így te szabad vagy. Ha ezt megérted, akkor nem fogsz rabszolgaságot vállalni ott, ahol 
Ellenemre akarják felhasználni a rabszolgát. 
 Figyelmedbe ajánlom 2. Kor. 3;17-ben leírtakat. Abból nemcsak azt lehet kiolvasni, 
hogy ahol a Lélek ott a szabadság, hanem azt is, hogy ahol a szabadság, csak ott van jelen a 
LÉLEK! 
 
 
Kérdező: Akivel éltem hivatalos házasságban, az nem volt társam. Elváltunk. Helyesen 
tettem ezt? 
HANG: "Drága Gyermekem! Az Én Lelkem a kapcsolatok lelke. Nem az elválásé. Az Én 
Lelkem az igazság lelke, nem a hazugságé. Az Én Lelkem a szabadság lelke, nem a 
megkötözöttségé. Mit jelent ez? 
  Nem te hagytad el társadat, hanem ő hagyott el téged. Miután te ezt tudomásul vetted, 
akkor már nincs értelme, hogy olyasmit beszélj be magadnak, ami nem valóság. Tehát te 
szabad lettél attól, aki téged még hivatalos elválásotok előtt már lélekben elhagyott.  
 E kijelentésem: "Amit Isten egybe kötött, azt ember szét ne válassza!"(Márk 10;9) 
sajnos éppen úgy megsérthető, mint az, hogy ne káromoljátok Istent, ne lopjatok, stb.  



 Amikor tehát te lelkedben valóban átélted, hogy házastársad megszegte ígéretét, 
vagyis azt, hogy érted éljen annyira, amennyire te ezt lehetővé teszed számára, akkor te már 
nem voltál házastársa. Nem magad miatt, hanem őmiatta nem voltál az. Ha ő törekedett volna 
arra, hogy tegyen meg mindent érted, és te ennek ellenére elfordulsz tőle, akkor te lennél 
házasságtörő és nem ő. De így te nem vagy ezzel vádolható. Ezt igazolja az is, hogy most te 
keresel Engem és nem ő. 
 Tehát azt nem helyeslem, hogy ő elhagyott téged, de azt igen, hogy te már szabadnak 
tudod magadat tőle. Azt nem helyeslem, ha egy olyan emberhez mész feleségül, aki elhagyta 
házastársát, de helyesnek tudom tartani, ha olyanhoz mész, akit elhagyott házastársa. 
 
 
Kérdező: Házasságom nem sikerült.  
HANG:" Gyermekem! Minden házasság csak ideig-óráig és csak időnként nevezhető JÓ 
házasságnak. Ez azért igaz, mert JÓ házasságnak csak akkor nevezhető egy házasság, ha 
mindkét fél annak ítéli meg. Állapotszerűen jó házasságnak és állapotszerűen jó emberi 
kapcsolatnak csak akkor mondható az emberek által létrehozott együvétartozás, ha mindkét 
fél részéről állapotszerűen jó a kapcsolat Velem! Minden szellemi létezőt jellemez az, hogy 
olyan boldog akar lenni, amilyen csak lehet. Ez pedig nemcsak teljes odaadottságot kíván, 
hanem teljes kielégültséget is. Éppen ezért egyedül Isten képes úgy betölteni az emberi szívet, 
hogy az ezt a teljességet megélje, megtapasztalja. Ez az állapot itt a földön csak szándék és 
törekvés. Az időtlen dimenzióban tapasztalható ennek kibontakoztatott valósága. 
 Arra kérlek szeretettel, ne azt éld, hogy nem sikerült a házasságod, hanem azt, hogy 
nem a házasság boldogít. Ezt pedig mindenki elmondhatja magáról, ha gondolkodó, tér-
időben élő lény, és meri vállalni, hogy ember, tehát örök életre teremtett szellemi lény legyen. 
 
 
Legtöbb ember úgy gondolja, hogy házassága  nem olyan, mint amilyen lehetne, ha a másik 
fél másképpen viselkedne. Ennek a látásnak hibája az, hogy a házasságot a boldogság 
szigetének gondolja legtöbb ember mindaddig, amíg a tapasztalat erre rá nem cáfol. Ahol 
pedig az történik, hogy a tapasztalat nem cáfol erre rá, ott akkor következik be a tragédia, 
amikor valamelyik fél meghal. Azt kell megélnie a földön maradottnak, hogy bálványa ledőlt, 
tehát boldogsága odavan, nincs kivel elfoglalnia magát. 
 Szükségszerűen ki kell ábrándulnia mindenkinek abból, hogy a házasság boldogításra 
való. Nem! Boldogításra egyedül Isten képes. A házastársaknak arra kellene törekednie, hogy 
egymást Istenhez segítsék. Ha nem ezt teszik, akkor önző maguk körül forognak, s még jó, ha 
eljutnak az elfásulásig. Legalább nem érzik annyira boldogtalanságukat. A férfiak legtöbbször 
az italhoz és más különböző narkotikumokhoz menekülnek, bár tudják, hogy csak pillanatnyi 
fájdalomcsillapítót használnak bajuk eltakarására. Az asszonyok szintén vagy narkotikumok 
után néznek, vagy valami babonás vallásosságban próbálnak maguknak nyugalmat találni. 
Boldogság helyett a bódultság állapotát igyekeznek elérni. 
 
 
Kérdező: SÚLYOS HÁZASSÁGI GONDOM VAN.  
 Súlyos házassági problémával állok Jézus elé. 
HANG:"Drága Gyermekem! 
 Könyörgő imáid és hűséges harcod áldásként hullanak vissza rátok! De az, hogy férjed 
szívével visszataláljon az elhagyott útra, nem Tőlem függ. Amit Én tehetek, az az, hogy 
melletted vagyok, erősítelek, bátorítalak és hűségedet megáldom. 
 Az nem jó, ha úgy gondolod, hogy nem tudnál férjed nélkül élni. Ha ez így igaz, akkor 
már el is veszítetted őt. Ő nem isten! Az Isten Én vagyok! Ha valaki életében Én nem vagyok 



az első, akkor nem is vagyok ott jelen! Minden tárgy, minden esemény, minden személy 
eszköz csupán arra, hogy Hozzám közelebb kerülj! Ha ezt nem érted meg, akkor nem is tudok 
segíteni neked!  
 Mérhetetlenül szeretlek! Az Én kezemben van boldogságod, s te feltétlenül csalódni 
fogsz, ha ezt nem Tőlem akarod, nem Velem akarod megélni. 
 Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!" 
 
 
Azoknak, akik házasságban élnek, csak azt tudom tanácsolni, hogy Velem akarjanak egyre 
szorosabb kapcsolatba kerülni. Ha aztán a jelenlegi házassági kapcsolat valamelyik hibájából 
felbomlott, akkor a vétlen félnek tudok segíteni. De azt nem tehetem, hogy hazudjak neked. 
Te sem és más sem tud, még a legtökéletesebb ember által sem boldog lenni.  
 Hidd el, nincs boldogító emberi kapcsolat! Életetek egyik legnagyobb tévedése az, 
hogy magatokon kívülről várjátok életetek megoldását. Eddig még senkinek sem sikerült ez. 
Nem, mert önmaga elől és Előlem is menekül az, aki egy másik nyomorult ember által akar 
boldogulni! 
 Drága Gyermekem! Mérhetetlenül szeretlek! De nem tudom megtenni azt, hogy 
helyetted meglássam ennek a kijelentésemnek az igazát. Vagy magad törekszel ezt meglátni, 
vagy vak maradsz és egy bizonyos bódultság után továbbra is békétlen, boldogtalan leszel. 
 Nagyon szeretnék segíteni! De e segítséget nem adhatom meg úgy, ahogy azt én 
helytelenítem. Csak úgy, ahogy helyeslem!  
 Szeretetem nem tüneti kezelést akar adni, hanem hosszú távon olyan gyógyulást, 
amely boldogságod nélkülözhetetlen része lehet. 
 Megáldalak ERŐM  LELKÉVEL!" 
******************************************************* 
 
A házasság KERESZT!  Jobb lator keresztje, és áldás, ha önismeretre és Felém-fordulásra 
késztet. Bal lator keresztje, ha önérdek-érvényesítésre és a rosszal való megalkuvásra késztet. 
 Minden házasság hajlamos arra, hogy kezdetben elhitesse veletek: a szeretet a földön 
elsősorban élvezet, és nem áldozat. Aki józanul tudomásul veszi azt, hogy ennek az 
ellenkezője az igaz, az megtalálja szíve békéjét, mert tudja, hogy csak Velem, Bennem és 
Általam lehet boldog minden szellemi teremtmény! Aki nem veszi ezt tudomásul, az olyan 
csalódásoknak teszi ki magát, amely csalódások teljesen ki tudják ábrándítani őt az életből. 
 
 
Kérdező: VESZÉLYBEN A HÁZASSÁGOM! 
 Különböző tényezők kezdik szétbomlasztani házasságunkat. 
HANG: „ Drága Gyermekem!  
 Egy házasságban nem elvárásoknak, hanem várakozásoknak van csak helye. Egy idő 
után e várakozásoknak is vége szakadhat. Ez akkor történik, amikor valamelyik fél azt éli 
meg, hogy elhagyták. Az Én Lelkem a kapcsolatok lelke, de ha a Lelkem által létrejött 
kapcsolatot széttépi valamelyik, akkor ezt, bármennyire fájdalmas, tudomásul kell venni. 
 Isten csak olyan értelemben teremtette az egyik embert a másik emberre, hogy 
Istenhez segítők legyenek egymás számára. Ha nem ez történik, akkor már eleve nincs is ott 
Isten! 
Egy házasság két ember egymás iránti hűségén épülhet csak föl életre szólóan. Ehhez pedig 
feltétlenül szükséges a két embernek hűsége Hozzám! Nélkülem csak megnyomorodni lehet 
egy házasságban, de kibontakozni nem! 
 Drága Gyermek! Értsd meg! Sokkal jobban szeretlek benneteket, semmint embertől 
tenném függővé boldogságotokat! 



  Isten szeretetéről azt állítani, hogy bárkinek is boldogságát egy másik ember 
magatartásától tette függővé, hát ez enyhén szólva: káromlás! 
 Elsősorban tehát nem házasságotokat, hanem saját boldogságodat kell helyre tenned, 
tehát a Velem való kapcsolatodat, s ennek az is következménye lehet, hogy rendbe jön 
házasságod, de ez akkor már nem elsőrendű kérdés! Első és mindenek fölötti a Velem való 
kapcsolatod!  
 
 
Soha senkit nem tett még boldoggá házasság! Vigyázz! Legtöbben, amikor boldogságot 
mondanak, akkor ezalatt örömet értenek és élvezetet kívánnak. A boldogság nem ez. A 
boldogság, amint egyik filozófusotok bölcsen megfogalmazta: a jónak a birtoklása az 
elvesztés félelme nélkül. Egyetlen ilyen jó van, melynél ez lehetséges: a SZERETÉS!, tehát 
maga az ISTEN!  
 
 

Egy házasságban semmi nem változik meg pozitív irányban. Csak arról lehet szó, 
hogy a már induláskor magjában meglévő jó kibontakozhat. De ami indulásban sem volt meg, 
az utána sincs meg. Ami pedig nincs, az nem tud kibontakozni. Egy házasságban új 
gyermekek születhetnek, de új emberi tulajdonságok nem! Meg lehet valakit ismerni új 
oldaláról, de ez az oldala megvolt már házassága előtt is! Senki sem lesz más  a házasságban. 
Csak a körülmény lesz más, s egyre kevesebb lehetőség lesz arra, hogy félrevezessék 
egymást. Erre szoktátok azt mondani, hogy lakva lehet megismerni valakit. 
 Minden eszköz, így a házasság is, arra, hogy helyes önismeretre jussatok, ezáltal 
Hozzám közelebb kerüljetek, és társatoknak is egyre nagyobb lehetőséget adjatok arra, hogy 
Bennem megtalálja önmagát! 
 
 
Kérdező: SZERETETLENEK VAGYUNK EGYMÁSHOZ. 
 Gond a házasélet! 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 A házasság lényegéhez tartozik az, hogy mindegyik lemondott testéről a másik javára. 
Amelyik ezt teszi, az helyesen jár el. Amelyik nem ezt teszi, az nem lehet nyugodt, mert nem 
valósítja azt, amit ígért. 
 A házasság az egyik legalkalmasabb terület arra, hogy valaki felmérje saját magát. Az 
feltétlenül zsákutca, ha a másik felmérésével van elfoglalva! 
 Neked tehát magadnak kell megnyugtató választ adnod arra a kérdésedre, hogy vajon 
megtettél-e mindent. Ha nem tudod rá a választ, akkor meg kell kérdezned házastársadat, s az 
ő válasza szerint kell viselkedned. 
 Egy házastársnak mindenben alkalmazkodnia kell társához, kivéve a bűnt! A 
házaséletben csak az nevezhető bűnnek, ami kifejezetten kárára van bármelyiknek, bárkinek. 
Tehát nem az, ami nehezére esik bármelyiknek, hanem az, ami kifejezetten kárára van 
bármelyiknek. Annak, aki értelme használatával rendelkezik, ezt meglátni,  fölmérni nem 
nehéz! 
 Megáldalak az ÁLDOZATOS SZERETET LELKÉVEL! 
****************************************************** 
 
 
 
 
 



Kérdező: ÉRZELMILEG KIHŰLT VAGYOK. 
 1. Tehetek-e róla, hogy 'hideg' vagyok? 
 2. Megmondhatom-e ezt férjemnek? 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 1. Kétségtelen, hogy sok tényező összejátszott abban, hogy érzéki vágyaid 
elhidegüljenek. Ez nem érintheti a lényeget! A lényeg az a szeretet, amely a jót akarásban 
nyilvánul meg még akkor is, ha ez keresztet jelent. Neked így kell rendelkezésre állnod 
házasságodban a férjednek. Úgy kell neki akarnod a jót, ahogy erre képes vagy. Ez nem 
színészkedés, hanem örömmel vállalt áldozat kell legyen részedről. Öröm, ha tudod, hogy ez 
is az üdvösséged keresztje. A szeretet a földön elsősorban bizony áldozat, és nem élvezet! 
 2. Semmiképpen se tárd ezt fel férjed előtt!  Az áldozatvállalás e téren a te ügyed, és 
nem az övé! E téren az őszinteség nem a szeretet megnyilvánulása lenne, hanem a 
fegyelmezetlenségé. Ez alól csak akkor lennél felmentve, ha e téren ő téged nagyon faggatna. 
Mindent el kell követned, hogy ez ne következzen be! Nagy lelki fejlődésről teszel majd 
tanúságot, ha érzelmi szinten kezdeményezést is képes leszel majd vállalni! 
 
 
Kérdező: CSALÁDI PROBLÉMÁM NAGYON SÚLYOS. 
 Maradjak-e férjem mellett? 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 A Szentlélek a kapcsolatok lelke. Ez azt jelenti, hogy ha valaki valakit elhagy, azt nem 
a Szentlélek irányítja. Nagyon fontos tudnod, hogy az elhagyás nem a külső, látható szinten 
valósul meg, hanem belül, a lélek szintjén.  

Ha valaki lelkileg elhagyta a másikat anélkül, hogy Engem választott volna, akkor az, 
akit elhagytak, már szabad! A józan ész ellen van az a gondolkodás, amely azt akarja rátok 
erőltetni, hogy akit elhagytak, az beszélje be magának, hogy nincs elhagyva, tehát olyankor  is 
legyen hűséges a másikhoz, amikor a másik már nem is létezik számára. Tudomásul kell 
vennetek, hogy nemcsak a halál képes véglegesen elszakítani az emberi kapcsolatokat, még 
akkor is, ha azokat Isten kötötte egybe, hanem a kapcsolatokat alkotók egyénileg is képesek 
erre. 
 Kérdésedre a válaszom egyértelműen az, hogy mindaddig, amíg nem világos előtted, 
hogy férjed lélekben téged már elhagyott, te nem hagyhatod el őt. De ha elhagyott téged, ha 
már elszakította kapcsolatotok kötelékét, akkor nincs értelme magadra erőltetni azt, hogy e 
kapcsolat továbbra is éltethető részedről. Nem! Az a kötelék, amit az egyik elszakított, az a 
másik részéről elszakítottnak, tehát szabaddá váltság-nak mondható.  
 
 
Kérdező: HOGYAN  TOVÁBB? 
 Férjem sokat utazik. Én háttérben vagyok. 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 A házastársi kapcsolat egy olyan lehetőség, amely leplezetlenül önismeretre akar 
mindenkit juttatni. A házastárs a leghitelesebb TÜKÖR! E tükör egyszerűen nem tud torzítani! 
Mindenki megismerheti valódi énjét a házasságban. Ha valaki elhagyja házastársát, az úgy 
gondolja, hogy ha tükröt cserél, akkor más kép fog visszanézni rá. Nem így van! Más dolog 
az, ha a tükör távozik el! Ebben az esetben jogos lehet egy új tükör "beszerzése"! De 
tükörnélküli házastárs nem létezik! 
 Egy házastársnak soha nem szabad vállalnia a háttérben maradást! Egy házasságban 
nincs előtér és nincs háttér! Ott EGYÜTTLÉT van! Mindkettőtöknek erre kell törekednetek! 
Aki ezt nem vállalja, az már el is hagyta a másikat! Ilyenkor az, akit elhagytak, léphet úgy, 



ahogy jónak látja. De amíg ez nincs meg, addig csak úgy léphet mindegyik, ahogy a másik is 
jónak látja! 
 
 
El kell döntened, hogy mint kezdeményező, ő hagyott-e el téged, vagy te hagytad-e el őt. 
Olyan nincs, hogy egyszerre kezdeményeztétek! E téren lélekben közületek valamelyik 
előbbre volt a másiknál. Ha te hagytad el őt előbb, akkor vissza kell fogadnod a másikat, mert 
az Én Lelkem a kapcsolat Lelke. Nem az elhagyóval, hanem az elhagyottal vagyok! Ha ő 
hagyott ott előbb téged lélekben, akkor azt csinálsz, amit akarsz, mert Én feltétlenül melletted 
állok! Ha pedig azt mondod, hogy nem lehet ezt eldönteni akkor sem, ha közösen 
megpróbáljátok ezt kitisztázni, akkor bízhatsz abban, hogy melletted maradok. Ha nem ezt 
tapasztalod, akkor te vagy az, aki elhagyta társát előbb! 
 
 
Közös elválás nem létezik. Csak olyan van, hogy az egyik elhagyta a másikat, és a másik ezt 
tudomásul veszi. Isten azzal marad, akit elhagytak. Aki elhagyta a másikat, azzal nem! Nem, 
mert az Isten Lelke a kapcsolat lelke. Egyetlen kivétel van: ha valaki a halál által hagyta el 
társát, akkor Isten azzal is együtt van, aki meghalt. 
 Vizsgáljátok meg, melyiktek hagyta el a másikat. Az elválást tudomásul kell venni 
mindkettőtöknek, de lelkiismeret furdalása csak annak van joggal, aki elhagyta a másikat. 
Ismétlem: Olyan nincs, hogy mindkettő egyszerre hagyta el a másikat! Elváláskor a közös 
megegyezés nem azt jelenti, hogy mindegyik egyszerre akarja ezt, hanem azt, hogy 
mindegyik egyszerre tudomásul veszi, beleegyezik az elváltság tényébe. 
 Megáldalak benneteket a HŰSÉG LELKÉVEL!" 
******************************************************* 
 
 
Kérdező: NEM TUDUNK EGYÜTT ÉLNI! 
 Elválunk. Nem tudunk megfelelni egymásnak. 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 A Földön az igazi szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat! Amíg az egyén 
boldogsága a benső béke, addig a kapcsolatokban a boldogság a különbözőségek dinamikus 
harmóniája. Ez tehát annyit jelent, hogy lehet valaki boldog egy boldogtalan kapcsolatban is.  

A Szentlélek a kapcsolatok Lelke! Így mindig az elhagyottal van, és nem az elhagyóval. 
Az úgynevezett „közös megegyezéssel” történő elhagyás a lehető legrosszabb megoldás, ha 
holtomiglan-holtáiglan ígérettel kapcsolták össze életüket a felek Előttem egymással. Igen, 
mert ilyenkor mindkét fél szakít a kapcsolatok Lelkével. 
 Egy házasságban mindkét félnek mindent meg kell tennie - ami nem bűn - azért, hogy 
egymásnak megfeleljenek, bármilyen áldozat árán is! Ha csak az egyik kénytelen így 
áldozattá válni, akkor Én, Jézus biztosítom számára azt a szívbékét, amelyet a világ nem 
adhat, de el sem vehet enyéimtől. De áldozattá válni (és nem elválni!) mindenképpen kell! 
Bármilyen áldozatvállalás elenyészően kicsiny e mérlegen: 'Mi ez az örökkévalósághoz 
képest?!' 
 A földi életnek értelmet csak a hitből élés ad! Az a hitből élés, amely képes elfogadni e 
kijelentésemet: Aki elveszíti életét, megnyeri azt (Mt 16; 25)! 
 Csak akkor tettél meg minden tőled telhetőt férjedért, ha ezt ő is belátja. Ne feledd: a 
kereszted függőleges szára a természeted, a vízszintes szára pedig a körülményeid. Az ilyen 
keresztről tehát leszállni nem lehet senkinek! Azok, akik ezt megpróbálják, bódulatban 
akarják megtalálni a boldogságukat, és nem az áldozatvállalásban. Pontosan a szívbéke 
érdekében történő áldozatvállalásra adtam példát nektek földi életemben! 



 Ha valóban benned élhetek, akkor biztos lehetsz abban, hogy az Én erőm a te erőd is! 
Ez az erő pedig kimeríthetetlen! 
 Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL! 
************************************************************* 
 
 
Kérdező: MI A TEENDŐM? 
  1. Nem értjük meg egymást házastársammal. 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 1. Ahol a házasság elsődleges célja margóra kerül, ott előbb-utóbb mindig az a 
helyzet, hogy a felek nem értik meg egymást. Vagyis mindegyik úgy gondolja, hogy hiába 
igyekszik, nem tud társa fejével gondolkodni, illetve, ha ezt meg is próbálja, sokáig nem 
megy, mert azon veszi észre magát, hogy mindig azt kell belátnia, ő téved, és mindig a 
másiknak van igaza. Emiatt hamarosan egy olyan kisebbségi érzés kezd eluralkodni rajta, ami 
egy idő után robbanáshoz vezet. 
 Minden házasság legfőbb célja az, hogy a házastársak egymást az örök értékek 
irányában előre segítsék! Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy segíteniük kell egymást a benső 
szabadság megélésében még egymással szemben is! A Szentlélek csak ott tud hatékonyan 
jelen lenni, ahol e szabadság létezik (2. Kor. 3;17). Akit nem vezethet a Szentlélek, az 
különböző ártó erők játékszerévé válhat. 
 Férjedért annyiban kell élned, amennyiben ez lelked gazdagítását segíti elő. Ha nem 
ezt teszed, akkor könnyen bűnrészessé válhatsz, tehát a külső béke kedvéért feláldozod benső 
békédet. Ez semmiképpen sem helyeselhető. 
 
 
Kérdező: MEGMENTHETŐ A HÁZASSÁGUNK? 
 1. Férjemet nem tudom elfogadni olyannak, amilyen. 
 2. Szeretném házasságunkat megmenteni. 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 1. Férjedet nem lehet elfogadnod. Elfogadni csak azt lehet, aki átadja magát. Férjed 
nem tartozik hozzád lélekben, mert elhagyott. E pillanattól kezdve számodra vele szemben 
nem lehet más a fontos, mint az, hogy szívbékédet megtaláld.  

Tudomásul kell venned, hogy ő nem tartozik hozzád, mert elhagyott, tehát nem 
építhetsz rá! Ez bármennyire is fáj, akkor is tény! Az emiatti fájdalmad az Én fájdalmam is. 
De ez a fájdalom tud együtt élni azzal a szívbékével, amelyet mindig megadok annak, aki ezt 
Nálam keresi! E fájdalmat sem te, sem Én nem tudjuk megszüntetni, mert forrása nincs a mi 
birtokunkban! Ha Én a tiéd vagyok és te az Enyém, akkor ő csak azzal a feltétellel térhet 
vissza hozzád, ha Hozzám is tartozni akar, tehát, ha megtér. Ezt lehet tudomására hozni, de 
nem szabad erőltetni. 

Neked naponta meg kell harcolnod azt a szabadságharcot, amely tudomására juttatja azt, 
hogy Én nem ő utána jövök a te életedben! Ebben a harcban soha nem hagylak magadra! Kérd 
gyakran angyalaim segítségét! 

Ne akard megtéríteni! Ehelyett mindent el kell követned, hogy bármennyire is fáj, de 
mégis szíved békéje legyen legfontosabb számodra! Ez nem szeretetlenség, hanem 
bölcsesség. Őt nem akkor szereted igazán és helyesen, ha az ő akaratát akarod teljesíteni, 
hanem akkor, ha az Én akaratomat keresed. 

2. Semmiféle házasság nem menthető meg. Mindenki csak saját megmentésére 
törekedhet! Egy házasságban, ha mindketten saját üdvösségükön dolgoznak, akkor a házasság 
jónak mondható. Ha csak egyik is nem ezt teszi, akkor a másik egyedül képtelen az ilyen 
házasságot jóvá formálni. Akkor csak az lehet a másik feladata, hogy akivel együtt él, de 



lélekben nem pendülnek egy húron, azt olyan tükörnek fogja fel, amely tükör által még jobb 
önismeretre jutva, még nagyobb odaadással tud Velem EGY lenni! 

Mindenképpen törekedned kell arra, hogy szabaddá válj lélekben házastársadtól! Ez 
nem önzés, hanem önszeretet, amely feltétlenül csúcsérték (Márk 8;37 - Máté 16-26)! 

 
 
Akkor remélhető, hogy az Én áldásommal indul el egy házasság, ha mindkét fél Engem tart 
élete irányvonalának. Csak az a házasság lehet boldogító, amelyben az Értem élésben segítik 
egymást a házastársak. 
 Azok a házasságok, amelyekben sem imádkozni nem tudnak együtt a házastársak, de 
még azt sem tudják megtenni, hogy külön-külön, de legalább egy időben imádkozzanak, csak 
nagy nehézségek árán képesek megközelíteni az Általam felkínált boldogságot. 
 Mindenkinek olyan az élete, mint az imaélete! 
 Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!" 
******************************************************* 
 
Kérdező: ÁLLANDÓAN  VESZEKSZÜNK. 
 Nagyon áldatlan a házaséletem. 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 Leveled alapján férjed lélekben már régen vagy elhagyott, vagy nem is volt soha EGY 
veled. Az önzésnek az a formája, amellyel ő téged körülvesz, teljesen alkalmatlanná tesz arra, 
hogy lelkedben át tud venni Tőlem az Én békémet, amelyet mindenkinek megígértem, aki 
fáradtan Hozzám jön, és szeretné lerakni Előttem terheit (Máté 11;28). Vagy átszakítod ennek 
az önzésnek korlátait, vagy nem tudok rajtad segíteni! 
 Mivel nem Velem beszélted meg első házasságod után a további életed 
kibontakozását, így döntésed következményeit addig kell cipelned, ameddig bírod! 
 Egy házasságnak csak akkor van értelme, ha az két megtért ember között kialakult 
kapcsolatot jelent. Enélkül Isten sem tudja boldogítóvá tenni senki házasságát! 
 Azt tudnod kell, hogy a házasság  nem egy olyan javítóintézet, amelyben az egyik fél 
majd idővel megneveli a másikat. Minden házasság arra való, hogy egymást segítsétek Felém, 
Jézus felé, aki boldogító módon akarok bennetek öröklakást venni! Ha csak az egyik fél vesz 
Engem komolyan, akkor a másik fél ezt nem fogja a végtelenségig elviselni, és el fogja 
hagyni azt, aki Hozzám hű maradt. Az nem megy, hogy valaki Velem nem érzi jól magát, de 
az enyéimmel igen! Ahol a látszat ennek ellene mond, ott csak látszat-enyéimről lehet szó! 
 Megáldalak a HOZZÁM KAPCSOLT HŰSÉG LELKÉVEL!" 
******************************************************* 
 
 
Kérdező: LEGFŐBB KAPCSOLATAIMRÓL KÉRDEZEM A HANG-OT. 
 A férjemmel való kapcsolatomról kérdezem a HANG-ot. 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 Minden kapcsolatod alapja a Velem megélt kapcsolatod. Csak akkor tudod megfelelő 
helyen látni magadat, ha ebből az alapból kiindulva méred föl magadat. 
 Minden párkapcsolatnak kettős célja és feladata van. Az egyik az, hogy tükrök 
legyetek egymásnak. Helyes önismeretre csak az tud jutni, akinek van lehetősége arra, hogy 
környezetének tükrében meglássa önmagát. E téren az első kísértés az, hogy minden olyan 
vonásotokat, amelyek nem kedveznek hiúságotoknak, a tükörnek tulajdonítjátok. 
 Ha legyőzöd e kísértést, akkor jön a második lépés, vagyis az, hogy a valós helyzetből 
kiindulva, hogyan tudsz közelebb kerülni Hozzám. Mert a párkapcsolat másik célja és 
feladata az, hogy Hozzám segítsen közelebb. 



 Ha azt éled meg, hogy párkapcsolatod megromlott, ez nem a legnagyobb tragédia. Van 
olyan eset, amikor éppen a megromlott párkapcsolat által nyílik meg valamelyiknek a szeme 
arra, hogy meg kellene térnie! Amit ti jó házasságnak neveztek, az legtöbbször nem 
boldogság, hanem bódultság. Ez tart mindaddig, amíg rá nem jöttök arra, hogy ember embert 
a szó legtisztább értelmében nem tehet boldoggá, mert Isten nem egymásra, hanem Önmagára 
teremtett benneteket. Ez nem önzés részéről, hanem a legnagyobb kegy!  

Az a tény, hogy valaki jól érzi magát, az nem tartozik a boldogság lényegéhez. Ez a 
bódultság lényegéhez tartozik. Természetesen érezheti jól magát az is, aki boldog, de ez 
mellékes, mert boldog lehet az is, akit üldöznek, aki sír, tehát az is, akit bántanak. Igen, mert 
ettől még hordozhat bárki magában benső békét, ami a boldogság másik neve. 
 A férjeddel való kapcsolatodban tehát a döntő annak meglátása, hogy az önismeretre 
és a Velem szorosabbá váló kapcsolatra kell tenned a hangsúlyt. Ezzel megtetted az, amit 
megtehettél. A többi  már boldogságod lényegét nem érinti. 
 Ha te megtértél, akkor mindent megtettél. Ha társad nem tér meg, ez lehet nagy 
fájdalom forrása, de ilyen esetben az Én erőm a te erőd is! Ilyenkor társad feltétlen 
boldogtalan még akkor is, ha jól érzi magát, tehát ha bódult. Olyat soha nem ígértem 
senkinek, hogy boldog lesz, ha párja is boldog lesz. Amint jaj volna Istennek, ha mások 
boldogságától függne a saját boldogsága, úgy jaj annak az istenképű embernek, aki azt 
szuggerálja be magának, hogy az ő boldogsága másnak a boldogságától függ! 
 
 
Kérdező:  
 Párkapcsolat-problémám van. 
HANG: "Drága Gyermekem! 

A párkapcsolat kezelése csak akkor egészséges, ha nem foglalja el az első helyet 
életedben. Azért fontos ezt tudnod, mert a párkapcsolat csak a földi életre vonatkozik, a földi 
élet pedig nem cél, hanem eszköz arra, hogy az örök boldogság magját felfedezzétek és 
ápoljátok magatokban. 
 Boldog házasság nem létezik! Léteznek boldog emberek, akik házasságban élnek, és 
léteznek boldog emberek, akik nem élnek házasságban. A legritkább az, amikor a házastársak 
közül mindkettő boldog. Azért olyan ritka ez, mert csak az a boldog ember, aki lelke mélyén 
lemondott arról, hogy bárki is elfoglalja az első helyet szívében. Tehát furcsa módon csak 
azok a házastársak mondhatják valóban boldognak önmagukat, akik le tudtak mondani arról, 
hogy egymást birtokolják. Azt, hogy hányan vannak ilyenek, könnyen meg tudnád számolni! 
 
Kérdező: FÉRJEM, VAGY A LÁNYOM ? 
 1. Vétkes vagyok-e férjem elhagyásában? 
 2. Kössek-e kompromisszumot? 
 3. Leányomról, férjemről kérdezem a HANG-ot. 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 1. Vétkes vagy férjed elhagyásában. Igen, mert nem azért hagytad el, ami miatt esetleg 
jogod lett volna tudomásul venni, hogy ő elhagyott téged, hanem azért, mert neked 
választanod kellett leányod és férjed között, és te leányodat választottad.  

Az ilyen döntés mindig helytelen döntés, mert nem leányodnak esküdtél örök hűséget, 
hanem férjednek, és leányoddal való megkötözöttséged kizárja, hogy a Szentlélek szabadon 
tudjon működni benned. Te még sokat fogsz szenvedni amiatt, hogy leányod pártjára álltál 
párválasztásával kapcsolatban, és Én nem fogok tudni segíteni neked, éppen a 
megkötözöttséged miatt! 
 2. Neked nem kompromisszumot kell kötnöd, hanem vállalnod kell azt, hogy leányod 
ellenében is a férjed oldalára állj! Ha emiatt leányod elhagy benneteket, akkor az már az ő 



felelőssége. Te nem szabhatsz semmiféle feltételt férjeddel való kapcsolatod fenntartásához, 
csak azt, hogy ő ne hagyjon el téged! Ha elhagy, akkor szabadnak mondhatod magadat. De ha 
te hagyod őt el, akkor feltétlenül megkötözött vagy! 
 A vérkapcsolatnak nem a Szentlélek a lelke, hanem a szükség! A vérkapcsolat 
legtöbbször akadálya annak a kapcsolatnak, amelynek lelke a Szentlélek! Ezt ékesen 
bizonyítja a te eseted is! A férjeddel történt kapcsolat a Szentlélek műve. Leányoddal lévő 
kapcsolat nem a Szentlélek műve! Egyértelmű hát, hogy melyiket kell előnyben részesítened! 
 3. Leányod, ha párt választott magának férjed ellenére, akkor nagyon természetes, 
hogy önállónak tudja magát. Hát akkor legyen is az! Álljon saját lábára, és ne belőletek éljen! 
 Férjedről te elmondtál egy-két dolgot. Ilyenkor nagyon fontos, hogy meg kell hallgatni 
a másik felet is! Neked nagyon fontos lenne komolyan elbeszélgetni vele úgy, hogy ő azt élje 
meg, te fontosabbnak tartod a vele való kapcsolatod fenntartását, mint a leányoddal való 
kapcsolatodat. Ez volna Istennek tetsző! 
 Drága Gyermekem! Hidd el, hogy sok-sok szenvedéstől szeretnélek megóvni, azért 
mondottam azt, amit mondottam! Téged nem szeret senki úgy, mint Én, és boldogságod, 
csakúgy, mint leányod boldogsága, vagy Nálam van, vagy nem létezik!  

Ennek természetesnek kellene lenni számotokra, mivel Isten mindenkit arra teremtett, 
hogy Nálam találja meg szíve békéjét, ami a földön az egyetlen és igazi boldogság. 
Szeretnélek megóvni azoktól a csalódásoktól, amelyek abból fognak adódni, hogy nem úgy 
akartok boldogok lenni, ahogy Isten akarja, hanem úgy, ahogy pillanatnyi elfogultságotokban, 
megkötözöttségetekben most ti látjátok azt jónak. 

Örök szeretettel szeretlek, és megáldalak e SZERETETBEN!" 
****************************************************** 
 
Kérdező: 
 Elvált férjemet visszafogadtam, majd újra elhagyott bennünket. 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 Amikor visszafogadtad a férjedet, akkor szívedre hallgattál, s a te szíved tele volt az 
Én, a te Jézusod jelenlétével is. Te meg akartad valósítani azt a kijelentésemet, mely szerint 
nem hétszer, hanem hetvenhétszer-hétszer kell megbocsátani annak, aki ezt kéri. Valamit 
azonban nem vettél figyelembe. Férjedből hiányzott az igazi bűnbánat! 
 Valójában nem benne csalódtál, hanem a te hiszékenységed vezetett félre téged. 
Kemény leckét kaptál abból, hogy okosnak és óvatosnak kell lenned, ha azt akarod, hogy 
téged, aki az Én, a te Jézusod báránya akarsz lenni, ne nézzenek birkának! A ti nyelvetekben 
nagy különbség van a bárány és a birka között! 
 Lelki szenvedések közepette kell kimunkálnotok azt az okosságot és óvatosságot, 
amely megment benneteket attól, hogy birkának nézzenek benneteket. Sajnos, az elmúlt két 
évezredben kialakult a közvéleményben az, hogy aki elfogad Engem, Jézust, urának, 
megszabadítójának, az nem bárány, hanem birka! Ez annyira nyilvánvalóvá vált ma már, hogy 
bárki, aki öntudattal képvisel Engem, Jézust, azonnal rásütik, hogy gőgös! Mihelyt valaki az 
enyéim közül a sarkára áll, azonnal megkapja: "Na, te mondod magad megtértnek?!" Mintha a 
megtért ember csak az lehetne, aki egyben hülyévé is vált! 
 Bizony, az Általam, Jézus által elétek élt, és megkívánt alázat, mindig együtt jár az 
egészséges öntudattal! 
 Soha többé ne előlegezz bizalmat elment férjednek (másnak se)! Soha többé ne állj 
vele szóba, amíg meg nem tért! Megtérésének biztos jele csak az lehet, ha akkor is hű akar 
maradni Hozzám, Jézushoz, ha te nem fogadod vissza! 
 Nagyon szeretlek és megáldalak az 
 ERŐ és a HŰSÉG LELKÉVEL!" 
****************************************************** 



 
Kérdező: 
 1. Férjem csak belőlünk, de nem értünk él. 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 1. Ha te azt éled meg, hogy férjed lélekben már régen elhagyott téged, akkor nem vagy 
köteles idegileg tönkremenni mellette! Senki nem köteles 'jószántából' vállalni azt, hogy 
tönkretegyék! A te szíved békéjénél fontosabb számodra nem lehet. Értelmetlen 
áldozatvállalás soha nem Istennek tetsző! Csak az értelmes áldozatvállalás hozhat szívbékét! 
 Leveled alapján egyértelmű, hogy férjed részéről kezdetben sem volt meg lelke 
mélyén az az életre szóló döntés, hogy ő érted éljen. A 'semmiféle bajában' el nem hagyás 
csak a körülmények által keletkező bajokat foglalja magában, ha az, aki bajba került, 
ártatlanul szenvedi azt. Tehát téged nem szabadna neki elhagynia, hanem mindent meg 
kellene tennie, hogy segítsen téged, neked, rajtad! 
 Tehát, ha ő elhagyott, akkor a külső válás már csupán formaság. Ha ez nagyobb békét 
tud hozni életedben, akkor nemcsak megengedett, de kötelességed is, mind magad, mind 
gyermeked érdekében. Sőt, férjed érdekében is! Szinte lehetetlen őt másképpen 
rádöbbentened arra, hogy magatartása istentelen és embertelen egyaránt! 
 
 
Kérdező: 
 1. Elvált férjemmel kibírhatatlan a helyzetem. 
 2. Van valaki, akivel szintén bizonytalan a kapcsolatom. 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 1. Amint az igazságnak szeretetben kell megnyilvánulnia, úgy a szeretetnek 
igazságban kell tanúságot tennie arról, hogy igazi szeretet. 
Ha te elváltál férjedtől, mert ő már előbb hagyott el téged lélekben, akkor nem lehet szempont 
az, hogy sajnálod őt, vagy sem! Ha ez a szempont benned fontos, döntő szempont, akkor 
bűnrészes vagy férjed mellett. Életed így tudathasadásos! Aki úgy vált el valakitől, hogy 
közben egy fedél alatt van azzal, akitől elvált, az ellentmondásban él! Egyetlen kivétel lehet 
ugyan. Ha TE nem költözhetsz el, mert a te számodra e lehetőség nem adott. De ebben az  
esetben sem szabad olyanná válni a már megszakított kapcsolatnak, hogy az, az "ártatlan 
félben" nyugtalanságot eredményezzen! 
 2. Okosság és óvatosság! Csak azon a kapcsolaton van Isten áldása, amely kapcsolat 
azért jött létre, mert mindketten Engem, Jézust, akarják megeleveníteni közös életükben. Nem 
elég, ha csak az egyik akarja ezt! 
 Van már bőséges tapasztalatod, van józan eszed, vagy annyira bölcs, hogy át tudj látni 
a szitán. Feltétlenül észre kell venned, hogy a másik fél csak meg akarja játszani magát, saját 
önző érdekében, vagy önzetlenül érted akarja áldozni életét úgy, hogy jobban tudj az Általam 
biztosított szívbékében élni 
 Nagyon szeretlek és megáldalak az  
 OKOSSÁG ÉS ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 
****************************************************** 
 
 
Kérdező: BOLDOG SZERETNÉK LENNI! 
 Elvált nő vagyok. Boldog családra vágyom! 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 Mivel kértél, hogy válaszoljak, hát megteszem, de ne lepődj meg, ha nem olyan 
választ adok leveledre, amilyet szeretnél kapni. 



 Te körülményeid megváltozásától várod életed boldogabbra fordulását. Ez még 
senkinek sem sikerült a világon, így feltehető, hogy ez nálad sem fog bejönni. 
 A körülményektől csak az tudja függetleníteni magát, aki egyre szorosabb kapcsolatba 
akar kerülni Velem, Jézussal. Amint nem lehet a sötétet kivinni a szobából másképpen csak 
úgy, hogy beengeditek a fényt, úgy a körülmények szorító erejét is csak a Velem való 
'szorítással' lehet oldani. Szeretném, ha átgondolnád a következőt: 
 Az élet keresztjének a függőleges ága maga az emberi természet. A másik, a vízszintes 
ága pedig a körülmények. E keresztről leszállni tehát nem lehet. Természetedet mindenhová 
magaddal viszed, és körülményeid mindenhol vannak. De lehetséges az, hogy a függőleges 
szárat párhuzamossá formálja valaki önmagában, és akkor már sínpárként tud haladni rajta 
élete vonata a boldogító CÉL felé. A CÉL mindenkor és mindenkinél a Velem, a te 
Jézusoddal való élő kapcsolat. Csak élő hitből képes benső békével élni minden ember. E 
nélkül boldogság helyett a bódultság lesz osztályrésze, amely képes tönkretenni nemcsak az 
örök életet, de a mulandó földi életet is. 
 Hozzá kell tehát látnod a gondolkodásod átalakításához! Hozzá kell látnod elfogadni, 
elhinni azt, hogy ÉN, a te Jézusod boldogító módon élek benned. Neked ezt nem 
megteremtened, hanem felfedezned kell. Ez csak az élő hit által történhet. El kell hinned azt, 
hogy Én, Jézus komolyan mondottam a következő szavakat: "Aki szeret engem, az megtartja 
tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni. (Jn 14.23)". Ha 
ezt elhiszed, ha erre nyitott vagy, akkor megoldódnak életed gondjai. Ha más utakat próbálsz 
ki e téren, akkor is tudd: Én, Jézus mindenkor és mindenhol várlak, mert kimondhatatlanul 
szeretlek!  
 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 
******************************************************** 
 
 
Kérdező: Elvált asszony vagyok, akinek voltak szép álmai Máriával kapcsolatban, s jelenleg 
két gyermekem egyedül nevelem. Szeretném tudni, mi a HANG véleménye életemről? 
 HANG:” Gyermekem! Álmaid még ma is erőforrások. Arra figyelmeztetnek, hogy 
tudnak rólad abban a másik dimenzióban, melyhez a földi élet buktatóin át vezet az út. 
Tudom, ez nem volna elég számodra. Nemcsak tudunk rólad, de drukkolunk is érted. 
Alapvetően jó az életszemléleted, és jó az önismereted is. Valóban az jelenleg a feladatod, 
hogy várakozz. Ne hidd, hogy gyermekeidnek fontos volna rajtad kívül másvalaki is. Nem. 
Meg sem értené őket. Éppen ezért nem szabad elsietned e téren a döntést. Gyermekeid a te én-
ed kiteljesedései. Éppen ezért segítséget, támogatást az ő érdekükben kívülről nem várhatsz. 
Neked belülről kell kidolgoznod magadban önfegyelem által azt a magatartást, hogy 
gyermekeidnek ne csak édesanyja, hanem barátnője is tudj lenni. Ehhez nagyon komolyan 
kell venned gyermekeid szabadságát, s nem szabad vállalnod hibáik következményeinek 
súlyát. Akkor szereted őket helyesen, ha felelős emberekké akarod őket nevelni és nem 
olyanokká, akiket mindig meg szeretnél kímélni azoktól a szenvedésektől, melyeket ők 
maguk okoztak saját maguknak. Akkor szereted őket helyesen, ha átérzed, hogy nem felelsz 
értük. Csak önmagadért felelsz. De önmagadért valóban felelsz, s ők is rájönnek, hogy 
önmagukért komolyan felelnek. Meg kell tanulnod, hogy hol vannak a te szabadságodnak a 
határai velük szemben, s nem szabad engedned, hogy ők azt büntetlenül átlépjék. 
 Te valóban nem vagy egyedül. Nemcsak gyermekeid, nemcsak Én, de problémáid is 
veled vannak, s ezek a problémák részben fogyni, részben szaporodni fognak. Ez a te életutad. 
 Szeress hálát adni Nekem. Hidd el, van miért. A hálaadás olyan szemeket fog kinyitni 
lelkedben, melyek által még több erőforrásra lelsz. Engem hálaadással lehet legjobban levenni 
a lábamról. Ezen lehet mosolyogni, de hát így van. Isten gyengéje gyermekei hálálkodása. 
Utolérhetetlen, és felülmúlhatatlan vagyok a nagylelkűségben azokkal szemben, akik szívében 



újra és újra kinyílik a hála virága. Neked van akkora alázatod, és vagy annyira értelmes, hogy 
e hála-virágokat még akkor is ápolni tudod magadban, ha könnyeiddel kell  azokat időnként 
öntöznöd. 
 Nagyon szeretlek, és nagyon szeret földi édesanyám, Mária. Éppen ma van nálatok az 
Ő neve-napja, nevetek-napja. 
 Megáldalak MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVÉN KERESZTÜL.” 
******************************************************  
 
 
Kérdező: ELVÁLT VAGY ÖZVEGY VAGYOK? 
 1. Férjem halála előtt váltam el. Elvált vagy özvegy vagyok? 
 2. Áldozhatom-e a szentségtörés veszélye nélkül? 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 1. Férjed téged már elválása előtt régen elhagyott lelkileg! Valójában soha nem is 
kapcsolódott legbelül hozzád! Ezért az, amit te elválásnak nevezel, az csupán "hivatalosan" is 
külső megnyilvánulása volt annak, hogy nem tartoztok egymáshoz. Egyetlen pillanatra se 
nyugtalanítson tehát téged a meghozott bírói döntés. Nem te szakítottál, hanem ő! Te csupán 
realizáltad ezt azzal, hogy igent mondtál a válásra! E téren tehát semmi olyat nem tettél, ami 
Nekem, Jézusnak fájdalmat okozott volna! 
 2. Nagy szeretettel várlak mindannyiszor, ahányszor magadhoz veszel a 
szentáldozásban! Szó sincs semmiféle szentségtörésről! Szeretetről, a SZERETETÜNKRŐL 
van szó! Ne félj Tőlem! Öröktől fogva és örökké EGY akarok lenni veled, amint az Atya és 
Én Egyek vagyunk, úgy te is EGY légy Velünk (János 17;21)!  

Nem tudlak másképpen boldogítani! Pedig nincs hőbb vágyam, minthogy megosszam 
veled szívem békéjét, boldogságát, örömét! Ne bűneidet bogarászd, hanem az Én szeretetemet 
vedd észre, amely már annyiszor és oly sokféle módon érintett meg téged!  

Hányszor tapasztalhattad, hogy az Én erőm volt a te erőd?! Soha, egyetlen pillanatra 
sem tágítottam mellőled! Higgy Bennem jobban! Azzal a szeretettel, amellyel Én szeretlek, te 
soha nem tudsz visszaszeretni, de legalább indulj el ebben az irányban! Bízz jobban Bennem, 
és örülj annak, hogy egymáshoz tartozunk. 

Valamikor, amikor tanítványaim örültek, mert megtapasztalták magukban az Én erőmet, 
akkor azt mondtam nekik, hogy inkább annak örüljenek, hogy nevük föl van írva a mennyben 
(Lukács 10;20)! Ezt mondom most neked is! Eleget szenvedtük egymás szenvedését, most 
már örüljünk egymás örömének! 

Megáldalak a SZERETET, ÖRÖM, BÉKE LELKÉVEL!" 
******************************************************* 
 
 
Kérdező: MI VAN ELHUNYT FÉRJEMMEL,  AKITŐL ELVÁLTAM? 

Elvált férjem meghalt. Utána mi lett vele? 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 Te egy olyan hűséget vállaltál fel Velem kapcsolatban, amelynek következménye lett a 
válásotok, és ennek pozitív oldala az, hogy volt férjed Rám talált! Kemény szenvedések 
következménye lett ez, de a lényeg, hogy meglett! 
 Azt viszont fontosnak tartom további életed, sorsod érdekében, hogy már ne 
foglalkozz volt férjeddel. Nem azért ment el, hogy tovább foglalkozz vele, hanem azért, mert 
te is betejesítetted küldetésedet vele kapcsolatban, s neki már nincs szüksége senkire, aki még 
a földön él! 
 De mostani férjed miatt sem kell már vele foglalkoznod. Csak megnehezíted a 
Hozzám való hűséged megélését, ha teret engedsz magadban a vele való foglalkozásra! 



 Feladatod semmiképpen sem az, hogy a múlttal  törődj, hanem Velem, tehát a jelened 
megszentelése, és amennyire lehetséges, a férjeddel közös megbeszélés alapján jövőd építése. 
 Aminél fontosabb nincs: hűséged Hozzám! 
 Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!" 
******************************************************* 
 
 
Kérdező: Hogyan lehetséges az, hogy valaki évtizedekben mérhető idejű boldog házasság 
után elhagyja házastársát, gyermekeit éppen akkor, mikor a hűséges fél legtöbbet meditál a 
szeretetről? 
 HANG:" Drága Gyermekem! Örülök, hogy Elém hoztad e problémát. Igen, mert van 
két általánosan elterjedt téves nézet, s most kérdéseddel kapcsolatban lehetőséget adtál 
Nekem arra, hogy több ember számára kifejtsem  ezzel kapcsolatban véleményemet. 
 Az egyik téves nézet: Ha jók leszünk, akkor csak idő kérdése, és jók lesznek 
körülöttünk azok, akikkel együtt élünk. Ez a téveszme abból ered, hogy valóban a legtöbb 
ember engedi hatni magára környezete példáit. Csakhogy az ilyen hatások valójában csupán 
ruhák, melyek a becsületen kívül rengeteg hiúsági, gőg, stb. komplexust takarnak, s e ruhák 
annál drasztikusabban hullanak le hordozójáról, minél tovább hordozta őket. Azt felismerni, 
hogy valakiben a kimondott ígéretéhez kötött hűsége nem ruha csupán, hanem lényéhez 
tartozik, ez csak halálosan komoly válság alkalmával ismerhető fel. 
 A másik téveszme: Az a szubjektív tudat, hogy csupán külső hatások biztosítása által 
válhat valaki belsőleg éretté. Most külső hatás alatt értem az imát, a böjtöket és  mindenféle 
"léleképítő" gyakorlatokat is, akár önmaga, akár mások érdekében fejti ki valaki. Ez tehát 
annyit jelent, hogy téved az, aki azáltal akar jó lenni, hogy majd saját vagy mások 
jócselekedetei azzá teszik. Az gondolkodik helyesen, aki, mert belülről a JÓ mellett döntött, 
ezért, ennek következtében imádkozik, böjtöl, meditál úgy és akkor, amikor AZ, AKI mellett 
döntött szívében, erre felkéri őt. Tehát semmiképpen sem lehet semmiféle módon kívülről 
megjavulni. 
 A te esetedben, drága Gyermekem, az történt, hogy hosszú időn keresztül olyan ruhát 
hordott hitvestársad, mely előled is, sőt önmaga elől is el tudta rejteni a benső helyes 
döntésének hiányát. Mivel pedig a helyes imának, meditálásnak van egy olyan 
következménye, hogy igazzá tesz, tehát leleplez, ezért, ha valaki helyesen végzett meditálásá-
nak energiáját valakire ráirányítja, akkor az  - ha akarja, ha nem -, kénytelen felszínre hozni 
azt, amit addig a ruha eltakart. 
 Ti gyakran példálózni szoktatok szent Ágoston esetével, aki tudvalevőleg nagyon 
kereszténytelen életet élt mindaddig, míg édesanyja, szent Mónika imájára meg nem tért. 
Ebben az esetben is pontosan fordítva történtek a dolgok, mint ti értelmezitek. Nem az ima 
hatására került szívébe a kereszténnyé válás gondolata, hanem e mélyen elrejtett és általa 
tudatlanul is igenelt mag Mónika imájára szökött szárba, tört a felszínre. 
 Gyermekem! Örülj annak, hogy imáidnak leleplező ereje van. Önmagamra 
teremtettelek téged és mindenkit. Csak Bennem lehet maradéktalanul megnyugodni. A 
leleplezett igazság lehet fájdalmas, de sohasem lehet ártalmas hosszú távon. 
 Megáldalak a Bennem otthonra találtak BÉKÉJÉVEL." 
******************************************************* 
 
 
Kérdező: FÉRJEM VÉGLEG ELHAGYOTT? 
 Vajon végleg elhagyott bennünket a férjem? 
HANG:" Drága Gyermekem! 



 A fiatalkorban barátságból kiérlelődött kapcsolatok szoktak a legéleterősebb 
kapcsolatok lenni a földön. Persze, ebbe is bele lehet fáradni, és bele is kell fáradni! Azért 
mondom, hogy KELL, mert a hűség alapja soha nem lehet a másik ember. Amint senki nem 
építheti életét teljesen önmagára, ha van némi önismerete, éppen úgy, sőt még kevésbé 
építheti másik emberre, akit mégsem ismerhet annyira, mint önmagát, de annyira 
mindenesetre, hogy hibátlannak nem tudhatja őt és természetesen nem is várhat olyan 
értékelést a maga részére, mint saját magától.  
 Mivel az önszeretet CSÚCSÉRTÉK (Máté 22;39) (de nem azért, mert ezt kell elérnie 
bárkinek is, hanem azért, mert ehhez kell igazodnia mindenkinek, mert így vagytok teremtve), 
ezért minden normális ember tudja, hogy semmit nem használ önmagának még azzal sem, ha 
az egész világot megnyeri is, ha ennek következtében lelkének kárát vallja (Máté 16;26)!  
 A boldogságról egyszerűen nem lehet lemondani! Ez jelenti azt, hogy senki sem 
szerethet senkit jobban önmagánál! Vagyis, senki sem akarhat senki kedvéért örökké tartó 
rosszat önmagának. Ideiglenes rosszat természetesen nem csak akarhat, de akarnia is kell 
mindenkinek, vagyis kell vállalnia áldozatot, de csak annak reményében teheti normális 
ember ezt, hogy ezáltal végeredményben ő jár jól! Csak az képes elveszíteni életét, aki előtt 
egyértelművé vált az, hogy ezáltal nyeri azt meg (Lukács 9;24). Senki sem élhet abban a 
tudatban, hogy végleg vesztesen hagyja el földi életét. Aki nem akarja rövid távon elveszíteni 
életét, az ezt csak azáltal teheti meg, hogy kikapcsolja a halálnak, az örökéletnek még a 
gondolatát is. Csak azáltal teheti, hogy megpróbál nem hinni az örök boldogságban. Tehát 
csak azáltal, hogy lemond a becsületes gondolkodásról, vagyis valamilyen narkotikumba 
menekül. 
 Amikor tehát valaki belefárad a másik emberrel kapcsolatban fenntartott hűségébe, 
akkor lehetősége van felismernie, hogy vagy feláldozza magát e hűség oltárán Istenért, vagy 
feláldozza embertársát hűtlenségével pillanatnyi bódultságért. Mivel a bódultság nem 
örökérvényű, ezért újra válaszút elé kerül az, akit nem az önszeretet (ami életelvesztés 
Istenért), hanem az önzés (másik ember föláldozása) vezérel, s újra csak mások szenvedése 
árán képes új bódultságba, narkotikumba menekülni. Ez így megy mindaddig, amíg rá nem 
ébred arra, hogy az önzés nem vezet sehová, amit jónak lehetne mondani. Mindenképpen 
összetört emberi szívek jelzik önzésének kegyetlenségét, míg végül ő maga is kárhozatban 
véglegesülten találja magát. 
 Drága Gyermekem! Nagy szeretettel kérlek, hűségedet csak Reám alapozd! Úgy 
rendezkedj be, hogy életed alapja KETTŐNK egymás iránti hűsége legyen. Ez az egyetlen 
helyes megoldás. Függetlenül attól, hogy szerencsétlen párodnak még milyen utakat kell 
bejárnia ahhoz, hogy Rám építse életét, te ne várj másra! Nagyon szeretlek, és nagyon 
drukkolok kettőnk kapcsolatáért. Ennél fontosabb számodra semmi sem lehet! Hidd el, 
férjednek is akkor teszed a legjobbat és természetesen gyermekednek is, ha hallgatsz Rám! 
 Drága Gyermekem! Tudom, hogy ti nem szerettek bizonytalanságban élni. Tudom, 
hogy nem szerettek várakozni sem. Tudom, hogy belátható időn belül szeretnétek mindent 
rendezettnek tudni magatok körül és magatokban egyaránt. De valójában csak e második a 
lényeg. A lényeg az, hogy magatokban legyen rend. A többi mind látszat és mulandó.  
 Az a kis hidacska, amit ti földi életnek neveztek, csak a fantáziátokban tudja nagynak 
és rendkívülien fontosnak mutatni magát. Múlt és jövő nem más, mint emlékeitek és 
vágyaitok, álmaitok világa, amelynek csak annyi a reális alapja, amennyit a jelenben képes 
gyakorolni rátok. Azt pedig, hogy mennyit képes rátok gyakorolni, tőletek függ! Mindaz, aki 
legalább törekvésében igyekszik az örök élet igézetében élni, az csalódásmentesen tudja olyan 
benső békében megélni jelen életét, hogy környezetének fényt és meleget képes ezáltal 
sugározni. 



 Hidd el, Én tudom legjobban, hogy neked és gyermekednek is mire és hogyan van 
szükségetek. Ne a te elgondolásod legyen jövőtöket illetően a döntő! Én görbe vonalakkal is 
tudok egyenes sorokat írni, és írok is! 
 Azok az események, amelyekről nem tehetsz, még akkor is az Én uralmam alatt 
állnak,  ha látszatra a poklok poklát éreztetik veletek. Az enyéim számára Én ura vagyok a 
körülményeknek is.  
 Isten lényegéhez tartozik a BOLDOG ÉLET! Ez azt jelenti, hogy bennetek sem tud 
másképpen élni, még akkor sem, ha a felszínen ádáz küzdelem folyik a helyes látásért! Igen. 
Mindenkinek olyan az élete, amilyennek látja, és mindenki olyannak látja, amilyennek 
Általam, Velem és Bennem látni akarja! 
 Neked tehát nincs más feladatod, mint az, hogy arra a jelenre koncentrálj, amelynek 
másik neve a te örökéleted. Isten nemcsak önmagáról mondhatta :"Én vagyok, aki vagyok!" 
Mondhatja ezt rólad is. Te is az vagy, aki vagy, még akkor is, ha ez a vagy-ságod egy olyan 
fejlődés áramában él, amelynek vége sohasem lesz. A Teremtő és a teremtmény között a 
lényeges különbség az, hogy a Teremtő: ÖRÖK FORRÁS. A teremtmény pedig azáltal 
istenül meg, hogy e FORRÁSHOZ igazodik, e FORRÁSBÓL él, e FORRÁSNAK adja 
állandóan vissza önmagát! 
 Drága Gyermekem! Szeretném, ha megértenél! Ne férjedre várj, hanem Velem akard 
áldottá tenni jelen életedet. Ha ezt teszed, akkor teszed legjobban lehetővé férjednek azt, hogy 
visszataláljon, de akkor már nem csupán hozzád, családjához,  hanem HOZZÁNK!  
 Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!" 
****************************************************** 
 
 
 
 
Kérdező: Legfőbb problémám a házasságom. 
 HANG: "Gyermekem! Mindenkinek az a legfőbb problémája, amit annak lát. Te a 
házasságodat látod annak. Először is meg kell mondjam, hogy nincs olyan problémátlan 
házasság, amilyen téged,  vagy bárkit is kielégíthetne. Aki házasságát a  legfőbb problémának 
látja, azon semmiképpen sem lehet segíteni. Maga az ISTEN sem tud!  Itt be is fejezhetném 
mondanivalómat. De nem teszem, mert szeretlek, s szeretném, ha az az életszemléleted, mely 
jelenleg enyhén szólva homályos, olyan fényt kapna, mely által jobban eligazodhatnál 
magadban. Mert erről van szó.  
 Amit házastársadban előbbre hibáztattál, azt most, mikor magad teszed meg, 
természetesnek, sőt jogosnak tartod. Persze megvan hozzá a magyarázatod, mint annak idején 
társadnak is megvolt a maga magyarázata önmaga számára. Ő az övét akkor, te a tiédet most, 
tartod jogosnak. Pedig házastársak között ilyesmi sohasem jogos. A szeretet körén belül nincs 
JOG. 
 Te ott keresed a boldogságodat, ahol eddig még senki sem találta meg azt. Te sem 
fogod. Férjben, gyerekekben, munkában, stb-ben. Te, mint okos diplomata, úgy tudsz 
menekülni önmagad elől, hogy ezt szinte lekiismeretfurdalás nélkül képes vagy megtenni. Jól 
jegyezd meg, amit most mondok: Ha ezt az utat fogod folytatni, MAGADRA MARADSZ 
ÉPPEN AKKOR, MIKOR A LEGJOBBAN FOG EZ FÁJNI. 
 Az út, amit jársz, nem jó. Nincs kapcsolata Velem. Mulandó hangulati elemek által 
összefabrikált álmok játsszák veled kisded játékukat. Meg kell mondjam: ez nem méltó 
hozzád. Hozzám mégúgy sem. 
 Férjedet nem változtathatod meg. Én sem tehetem. Gyermekeidet nem kötheted 
magadhoz, Hozzám sem. De ezek még nem lennének nagy bajok. A baj az, hogy önmagadért 
nem úgy akarsz felelősséget vállalni, mint egy felnőtt emberhez illő, hanem valahogy sehogy. 



 Nagyon szenvedek miattad. Sokkal, mérhetetlenül jobban szeretlek, mint te 
gyermekeidet - valójában te nem is őket szereted, hanem magadat bennük. Erre majd akkor 
fogsz rádöbbenni, mikor azt éled meg, hogy boldogulásukat nem a te elgondolásod szerint, 
hanem éppen ellenkezőleg képzelik el. 
 Én, Jézus nem azért jöttem közétek, amiért te gondolod, ha egyáltalán gondolod. 
Találkozni szeretnék veled. De abban az életfelfogásban, mely most meghatároz, Én erre 
képtelen vagyok.  
 Az Én legfőbb problémám veled egyáltalán nem a házasságod. Legfőbb problémám az 
életfelfogásod. Óriási felelősség terhel. Nagyon sok lehetőséget és nagyon értékes 
képességeket kaptál. A végelszámolás közeledik megállíthatatlanul. Ez nem ijesztgetés akar 
lenni, de ha nem mondom meg e tényt, akkor nem szeretlek helyesen. Ne bagatellizáld el azt a 
megmásíthatatlan tényt, hogy hamarosan találkoznod kell Velem.  
 Még van időd. Arra való időd van, hogy rád találhassak. Egyedül tőled függ. Sem férj, 
sem gyerek, és semmi és senki a világon nem fog melletted állni akkor, mikor át foglak 
világítani azzal a fényemmel, mely  hatására minden ideológia, minden magyarázat elnémul. 
Most még van időd arra az önismeretre, mely időben figyelmeztethet lelki sebeidre, s 
elindíthat gyógyulásra Hozzám, az igazi GYÓGYÍTÓHOZ. 
 Megáldalak. VÁRLAK."   
*************************************************** 
 
 
Kérdező: Férjemtől elhidegültem, de gyermekeim miatt nem váltam el. Van-e reményem 
arra, hogy mással boldog leszek valaha? 
 HANG:  "Nincs! Nincs reményed arra, hogy mással, hogy azzal, akire gondolsz, 
boldog leszel valaha!  
 Édes Leányom! Ti gyakran kérdeztek Engem boldogságotok felől, de valahogy úgy 
tűnik Nekem, hogy nem az Én válaszomra vártok, hanem arra, hogy bátorítást kapjatok 
olyasmire, amiről ti is tudjátok, hogy emberi sorsokat forgatnának fel, s nehezítenék sok 
embernek azt a hűséget megélni, ami pedig feltétlen feltétele az üdvösségeteknek. (Mk. 
13;13). 
 Amikor ilyen szót mondasz ki: utálom, ezzel végső soron azt fejezed ki, hogy nekünk 
nincs is közünk egymáshoz.  
 Az a szeretet, amelyet Én tanítottam és éltem elétek, az elsősorban nem élvezetet, 
hanem áldozatot kínál fel. De csak ennek az áldozatnak a gyümölcse lehet az az élvezet, 
amelyet benső békének hívnak, és ezt a békét nem lehet senki embertől átvenni, csak Tőlem. 
Arra  vagytok teremtve, hogy az Én békém hordozói legyetek. Azért vállaltam azt, hogy nem 
csak köztetek, hanem bennetek is jelen legyek, hogy békémnek hűséges megmaradásához 
biztosítsam számotokra a szükséges erőt. (Jn. 14;23). 
 Leányom! Meg kell tanulnod újra, hogy szeresd a férjedet. Nem azért, mert 
megérdemli. Én sem azért szeretlek téged, mert méltó vagy rá! Én azért szeretlek, mert Én 
vagyok a jó! Neked is azért kell törekedned jót akarni (ez a szeretet) férjednek, mert jó akarsz 
lenni. Ha nem akarsz jó lenni, tehát nem akarod őt szeretni, akkor nincs Hozzám semmi 
közöd! 
 Hidd el, Engem sem az a szeretet boldogít, amit kapok, hanem az, amit Magamban 
hordok. Ez nálad sem megy másképpen. A szeretés áldozatához mindig megkapod Tőlem az 
erőt. Nagyon szeretném, ha békémet, tehát boldogságodat megtalálnád végre Bennem! 
 Megáldalak!" 
****************************************************** 
 
 



Kérdező:  
Végleg elveszítem azt, akit szeretek? Engem mindenki elhagy. 

HANG:" Gyermekem!  
Nagyon jól mondod. Téged mindenki elhagy. Végső soron ez történik mindenkivel. Ez 

tehát még nem volna probléma. A probléma az, hogy bár erre te előbb rájöttél, mint a legtöbb 
ember, de ezt nem tudod helyeselni. Olyan vagy, mint az a gyermek, akit cipelnek hazafelé, s 
ő tudja is, hogy jelenleg úton van, tehát itt, ezen az úton nem élheti meg a hazataláltság 
örömét, csupán az útra-találtság örömét, de azért minden kerítéslécbe belekapaszkodik, hogy 
megnehezítse önmaga számára az utat. 
 Nincs olyan ember a világon, aki egy másik emberért lenne teremtve. Nincs olyan 
ember a világon, aki bárki embert boldoggá tehetne. Nincs olyan ember a világon, aki méltó 
volna arra, hogy más ember érte áldozza életét. Nincs olyan ember, és nincs olyan világ, 
melyért bárki is odaadhatná lelkét. 
 Az egészen biztos, hogy Én senkit sem engedek, tudtán kívül, erején felüli gondokba 
merülni. Sajnos azonban, ti képesek vagytok belemenni olyan szituációkba, melyekben az Én 
erőm tehetetlen veletek szemben. Olyan ez, mint mikor egy gyerek nem tanul az iskolában, és 
megbukik. A szülő nem vizsgázhat le helyette. Csak azt teheti meg, hogy lehetőséget biztosít 
a gyereknek a tanulásra, hogy meg ne bukjon. Ha mégis megbukik, az már nem a szülőn 
múlik ilyenkor. Így vagyok Én veletek. 
 Neked örülnöd kellene, hogy nem sikerült teljesen tönkretenni egy család életét, 
csupán belekavartál. Örülnöd kellene, hogy halálod óráján, melyet nyilván nem kerülhetsz el, 
az előző kapcsolat végkifejlete nem fogja nyomasztani lelkedet. Hálát kellene adnod azért, 
hogy e téren angyalaim munkája nem volt számodra sikertelen. Hálát kellene adnod, hogy a 
Sátánnak nem sikerült szomorú győzelmet aratni felettetek. Akiket igazán szerettek, azokat 
sohasem veszítitek el. Csak azokat veszítitek el, akiket önző módon szerettek. 
 Drága Gyermekem! Annyi jelzést kaptál már Tőlem, tőlünk, hogy meg sem tudnád 
számlálni. Vegyél észre bennünket, a te legjobb jótevőidet, angyalaimat, akik minden erővel 
azon dolgoznak, hogy te ÖRÖKRE boldog lehess! Ne áldozd fel e munkájukat múlandó, csip-
csup örömökért, melyek után mindig csak keserű lesz a szád íze, melyek után kiábrándító 
csalódások, hazug képzelgések és újabb csalódások sorozata szakad rád. Akire olyan 
gyermekek vannak bízva, mint a te leányaid, annak nem szabad lelépni a szilárd talajról, nem 
szabad értelmetlen délibábok után vágyakozni!  
 Ha visszanézel életedre, rövidnek látod. Ami még hátra van, az szintén nagyon rövid. 
Ne ámítsd magad! Úgy élj Értem, hogy gyermekeid neked is, Nekem is örülni tudjanak. Ez a 
te életed értelme! 
 Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!" 
****************************************************** 
 
 
 
Kérdező:  Áldatlan az állapot a férjem és leányom között. 
 HANG:" Mindig férjed oldalára kell állnod! Soha, soha nem állhatsz gyermeked 
oldalára, ha jót akarsz gyermekednek és magadnak, amikor arról van szó, hogy kihez tartozol 
elsősorban!  
 A gyermekedet nem te választottad. A férjedet te választottad, s neked tudnod kell, 
hogy miért. Azért, hogy EGY legyél vele. Ezt az EGY-séget egy gyermek elárulhatja, de soha 
meg nem szüntetheti, míg a földön éltek! 
 Neked tehát elsősorban nem gyermekeddel van bajod, hanem saját magaddal! 
Gyermekedről úgyis le kell válnod, ha akarod, ha nem. Férjedről soha nem válhatsz le. Te 



legfeljebb tudomásul veheted azt, hogy ő levált rólad, de te ezt nem teheted meg anélkül, 
hogy ne háborogna lelkiismereted, tehát anélkül, hogy ne háborognék Én benned. 
 Arra kérlek hát szeretettel, hogy férjed és gyermeked problémáját  csak olyan 
mértékben akard megoldani, amennyiben ezt férjeddel megbeszélted. Soha és semmiképpen 
sem férjed ellenére! Erkölcsileg nem lehet igaza gyermekednek veletek szemben, mert 
egyetlen erkölcsi igazság létezik: szeretni kell! Férjedet azáltal szereted, és ezt  még a 
leglehetetlenebb helyzetben is meg kell tenned, ha mentegeted! Gyermeked akkor szereted 
helyesen, ha neveled. Most nevelés alatt azt értem, hogy meg kell értetni vele, hogy 
felelősséget kell vállalnia szavaiért, tetteiért. Te nem falazhatsz neki! Nem lehetsz bűnrészes! 
 Az Én édesanyámnak sem volt könnyű megérteni, hogy szabaddá kell válnia Tőlem 
olyan értelemben, hogy meg kellett tanulnia, hogy hol végződik az ő szabadságának határa, és 
hol kezdődik az Enyém! Azt gyermeked nem tudja magától kitalálni, hogy hol kezdődik a te 
szabadságodnak határa, és hol végződik az övé. Erre neked kell megtanítanod, és nem 
elméletileg, hanem kemény megtapasztalások útján. Egyértelműen tudomására kell hoznod: 
eddig és ne tovább! Ezt másképpen sem te, sem ő megtanulni nem tudja. Ne feledd: aki 
rosszul szeret, az GYŰLÖL, és aki jól gyűlöl, az SZERET! 
 Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!" 
******************************************************* 
 
 
Kérdező: 
 Mit tegyek a családi viharok enyhítésére? 
HANG: "Kedves Barátom! 
 Családi viharok csak az IGAZSÁG rendjében törhetnek ki. Az IRGALOM RENDJE 
nem ismer ilyen viharokat! Mindaddig, amíg nem az igazságodat akarod védelmezni, hanem 
irgalmasságot akarsz gyakorolni, te nem lehetsz oka semmiféle családi viharnak! 
 Az IGAZSÁG nem valami, hanem VALAKI! Tehát Én, Jézus vagyok! Én pedig ezt 
mondottam: Irgalmasságot akarok (Máté: 9.13 és 12.7.)! 
 Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 
 
 
A családi béke szinte megoldhatatlan. Földi életemben az Én családomban is komoly 
feszültségek voltak, s ezek bizony a nyilvánosság elé is kerültek, mint a Bibliából 
ismerhetitek. Csak az egyén békéjét tudom garantálni annak, aki Hozzám jön terhével. 
Családét nem. Én személyben gondolkodom. Nem családban, nem intézményekben. 
Egyházakban sem. Tudom, kellenek a családok, intézmények, egyházak, de Én személyekben 
gondolkodom. 
 
 
Kérdező: MITÉVŐ LEGYEK? 
 Költözzem saját otthonomba? Van két nagy gyermekem. 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 Mivel nagy bölcsességre van szükséged ahhoz, hogy életed az Én áldásom hordozója 
legyen, ezért feltétlenül fontos az, hogy egyre függetlenebbé válj gyermekeidtől. Amíg egy 
szülőt felnőtt gyermekei határoznak meg, addig olyan az a szülő, mint egy fa, amely tovább 
akarja táplálni érett gyümölcseit. Ettől a fa is, a gyümölcs is csak rosszul járhat! Saját 
otthonod is csak akkor segít, ha belül, lelkedben már leoldottad azt a szálat, amely a 
vérkapcsolatot fontosabbnak tartja, mint amire teremtve van.  
 Ha elolvasod Márk 3, 32.34 részt, akkor megérted, hogy ha belül szabaddá váltál, 
akkor mindegy, hogy hol vagy, ha pedig nem váltál szabaddá, akkor meg azért mindegy, hogy 



hol vagy. Aki arra törekszik, hogy bensőleg szabad legyen (2. Kor. 3;17), az bárhol megtalálja 
lelke nyugalmát, aki nem erre törekszik, az sehol sem találja meg boldogságát. Legfeljebb 
bódulttá válhat, de boldog soha nem lehet. 
 Ha tehát lelkedben az az elhatározás él, hogy neked szabaddá kell lenned, akkor 
gyermekeid szabadsága érdekében kell úgy döntened, hogy saját otthonodba költözz. Ebben 
az esetben lépésedet áldásom kíséri. 
 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
******************************************************* 
 
 
Kérdező: CSALÁDI PROBLÉMÁKRÓL 
 1. Szülő és gyermek kapcsolatról kérdezem a HANG-ot. 
 2. Nagy a gond a családi életünk körülményei miatt. 
HANG: "Kedves Barátom! 
 1. Az eddig megjelent HANG-könyvek sok elvi tisztázást tartalmaznak a szülő-
gyermek kapcsolatát illetően. A legsúlyosabb probléma az, hogy a szülők nem előtte vannak, 
mint tudatlanok, e problémának, hanem már elrontott folyamat következményeit kell 
megtanulniuk kezelni. Tehát nem újrakezdésről van szó, hanem a helytelen nevelésről kell 
megtanulnotok átállni a helyes vágányra. Ez sokkal problematikusabb, mint egy új elindítása 
lenne! 
 Adva van tehát egy kereszt, a múlt hibái következményeinek vállalása, és adva van 
egy olyan nevelési stílus felvállalása, amely eltér az eddig megszokottól. 
 A keresztvállalás elviseléséhez két gondolat nyit kiskaput, hogy Tőlem a megfelelő 
erőt át tudjátok venni.  

Az egyik gondolat az, hogy mindenki csak önmagáért felel, mivel az istenszeretőknek 
minden javukra válik, az Istent nem szeretőkkel meg maga az Isten sem tud mit kezdeni!  

A másik kiskapu pedig az őszinte bűnbánat a múlt hibáinak elkövetése miatt. Nem 
bűntudatról van tehát szó! Tehát nem állapotszerű szomorúságról, ami mérgezné a jelent, 
hanem olyan bűnbánatról, amelynek következtében már átélhetitek, hogy a gondot átadtátok 
Nekem, s Én, aki nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket, a bűnbocsánat által új 
életet indítok el bennetek, az Én istengyermeki életemet, s így már ti is az istengyermekség 
tudatával, tudatában  élhettek tovább! 
 Adva van aztán az új vágányra történő átállás. Ennek lényege a következő: 
 Mivel erkölcsi nevelés nincs, csak erkölcsi önnevelés, ezért ki kell tisztáznotok, hogy 
kinek és meddig tart a szabadságköre. Mindenkinek véget ér ott a szabadsága, ahol a másiké 
kezdődik. A szabadságkörnek másik neve: felelősség köre! A boldogsága mindenkinek ezen 
belül valósítható, szerezhető meg. 
 A másik, amit vállalni kell, az az, hogy szót kell emelnie annak, akinek 
szabadságkörébe a másik be akar lépni. Mindenki számára a boldogtalanságot az okozza, ha 
vagy belép a másik szabadságkörébe, vagy ha nem szól, ha  nem utasítja vissza azt, hogy saját 
szabadságkörébe a másik belépett! Ez tömören azt jelenti, hogy nem szabad bűnrészességet 
vállalni annak, aki boldog akar lenni! Tehát nem nevelni kell akarni a másikat, hanem 
mindenkinek önmagát kell nevelnie azáltal is, hogy nem engedi meg, hogy a másik nevelje őt. 
Tehát felnőttek körében nem lehet szó engedelmeskedtetésről, csak józan párbeszédről, 
melyben vagy meg lehet győzni a másikat, vagy nem, de a benső szabadságból, a szívbékéből 
engedni nem szabad! 
 2. A családi körülmények elviselhetősége is lényegében azon múlik, hogy le tud-e 
valaki mondani arról, hogy uralja a másikat, vagy sem. A családokban is a "fejmosás" helyett 
a "lábmosás" a célravezető! 



 Valójában szinte soha nem lehet a családi konfliktusokat megoldani! Nem is a 
megoldást kell megcélozni, hanem azt, hogy kezelni tudjátok az ilyen konfliktusokat. Aki ezt 
vállalja fel, az a maga számára már meg is oldotta azt a lehetőségekhez képest. Azért 
mondom, hogy a lehetőségekhez képest, mert a gondok rendre visszatérnek, és a lehetőségek 
változnak. 
 Kedves Barátom! Mindennek alapja az, hogy hidd el: benned élek, és érted élek 
benned! 
 Megáldalak a FEGYELEM és a  FIGYELEM,  

tehát az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 
******************************************************* 
 
 
Kérdező: VERGŐDÖM ISTEN ÉS CSALÁDOM KÖZÖTT. 
  1. Félek, hogy akaratlanul megbántom Istent. 
 2. Bonyolult a családi életem. 
 3. Mit tegyek a békességért? 
HANG: "Kedves Gyermekem! 
 1. Örömmel tölt el szíved odaadó szeretete. Örömmel tölt el az a gondolat, hogy fontos 
vagyok neked. Annyira fontos, hogy akaratodon kívüli megbántásom lehetősége is 
félelemmel tölt el. Holott ilyen lehetőség nem is létezhet, mivel csak tudva és akarva lehet 
bűnt elkövetni. Bár igaz, hogy fájdalmat okozhattok és okoztok is Nekem gyakran amiatt, 
hogy tudatlanságból ártotok magatoknak. Azért olyan nagyon fontos a tanulás, az Engem 
tanulás! 
 Földi életem során sokan akartak akarattal megbántani úgy, hogy még le is köptek. 
Ennek ellenére tudtam azt kérni Atyámtól, hogy bocsásson meg nekik, mert nem tudják, mit 
cselekszenek. 
 Engem sem akarattal, sem akaraton kívül nem lehet megbántani. Fájdalmat tudsz 
okozni olyankor, amikor tévelygéseddel magadnak okozol kárt, de megbántani nem tudsz. Az 
anya is úgy van gyermekével, hogy fáj neki látni azt, amikor gyermeke saját boldogsága ellen 
cselekszik, de ettől nem bántódik meg, hanem segíteni próbál. Én, Jézus, nemcsak a 
gondolataidat ismerem, hanem számon tartom minden szál hajadat is. 
 A világon mindennek létforrása az Atya. Amit nem akar, az nincs! Neked azt kell 
akarnod magadnak és másnak is, amit az Atya akar, hiszen téged is Ő akart!  

Ha a gondolkodásodban erre teszed a hangsúlyt (Márk 1;15), akkor nem az fog 
foglalkoztatni, hogy akaratodon kívül vétkeztél-e, hanem az lesz a fontos, hogy mit kell 
tenned Értem! 

Mivel Én, Jézus, legyőztem a világot, azt, aki arra törekszik, hogy Velem, 
angyalaimmal betöltekezzék, annak nincs mit félnie a kísértésektől sem. A legkisebb 
gyertyaláng is erősebb, mint a legnagyobb sötétség! 

Benned élek, mint fény, mint jó akarat, mint szeretet. Találj meg magadban, ismerkedj 
Velem! 

2. Erőforrása vagyok annak, aki megkötözöttségeitől meg akar szabadulni. Ide tartozik a 
vérkapcsolattal való megkötözöttség is! Szinte megtagadtam nyilvánosan anyámat, 
testvéreimet, rokonaimat, amikor a vérkapcsolatukra hivatkozva jöttek Értem (Már 3;35). 
Még a vérkapcsolat ápolásánál is fontosabb az, hogy Engem ápoljatok magatokban! A cél Én 
vagyok! 

Ez azt jelenti, hogy ha nem igyekszel megszabadulni felnőtt gyermekedtől, akkor Én 
nem tudok mit kezdeni veled, és te sem tudsz mit kezdeni Velem azon kívül, hogy kéred 
segítségemet arra, hogy megszabadulj gyermekeddel való megkötözöttségedtől. Vagy Nekem 
adod magadat, vagy a családodnak. Két úrnak nem szolgálhatsz! A helyes szeretés nem 



nélkülözheti a bölcsességet és a szabadságot. A bölcs szeretést így is megfogalmazhatod 
gyermekeddel kapcsolatban: "Aki nem dolgozik, az ne is egyék (2. Tessz. 3;12)"! 

Te csak magadért vagy felelős. Azért van ez így, mert csak magadat tudod 
megváltoztatni! Magadat viszont szükséges megváltoztatnod, hogy belásd a mások helyett 
való felelősségérzés hiábavalóságát. 
 A bűntudat akkor helyes, ha az a magadon elvégzendő munkádra hívja fel elsősorban a 
figyelmedet. A gondolkodásátalakítási munkára! Ha ezt vállalod, akkor a bűneiddel törődés 
ideje lecsökken, és a dicsőítő imáknak ideje növekedni fog. A túlzott bűntudat legtöbbször 
önsajnálatba fullad. 
 Az Én Lelkem az irgalom Lelke! Bármilyen bűnökkel terhelten is jön Hozzám valaki, 
az mindig olyan Istennel találkozik, aki mindenkor épít, buzdít és vigasztal. Az a gondolat, 
ami nem ilyen, az nem Tőlem van. 
 Velem indulj el minden reggel, tudatosan kérve az elinduló napra áldásomat. 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 
******************************************************* 
 
 
Kérdező: HIÁBA BESZÉLEK! MEDDIG KELL VEZEKELNEM? 

1. Gyermekeim nem hallgatnak rám. Ez nekem nagyon fáj! 
2. Bűneimért vezekelnem kell még? Kaptam bocsánatot? 

HANG: "Drága Gyermekem! 
1. Nekem is fáj, hogy gyermekeid nem hallgatnak a jó szóra. Az a fájdalom tehát, amit 

te érzel, az részben az Én fájdalmam benned!  Lám, Én, Jézus, még a fájdalmamat is 
megosztom veled! Ennyire szeretlek! 

Felnőtt gyermekeid további életéhez már nem lehet közöd! Döntéseikért ők felelnek. 
Neked meg kell tanulnod azt, hogy bensőleg szabaddá válj tőlük akkor is, ha ez nagyon 
nehéz. Az Én anyámnak, Máriának is nehéz volt szabaddá válni Tőlem, de ezt a harcot neki is 
meg kellett harcolnia. Ha nem vállalta volna, akkor ma nem hívhatnátok őt BOLDOG 
ASSZONYNAK! Hidd el, hogy jól szeretni csak az tud, akinek nincsenek megkötözöttségei! 

2. Azok, amelyeket te, visszagondolva múltadra, bűnnek gondolsz, már régen nem 
léteznek! Nem vezeklés miatt kell szenvedned, mint ahogy Nekem, Jézusnak sem vezeklés 
miatt kellett annyit szenvednem, hanem azért, mert rajtad kívül a föld nem mennyország, 
hanem inkább pokol! De benned kell, hogy az Én, a te Jézusod jelenléte, mennyországot, 
tehát békét jelentsen. 

Az előbb azt mondtam, hogy a te fájdalmad RÉSZBEN az Én fájdalmam benned. Azért 
mondtam, hogy RÉSZBEN, mert fájdalmad nagy része abból adódik, hogy meg vagy kötözve 
gyermekeiddel. 

Ha komolyan elhiszed, hogy Én, Jézus, jobban szeretem őket, mint te, ha elhiszed, hogy 
ők valójában már régen nem is a te gyermekeid, mert az anyaság nem állapot, hanem szerep, s 
e szereped már régen lejárt, ha elhiszed, hogy ők ugyanúgy, mint te, az Istennek gyermekei, 
akkor át tudod venni Tőlem azt a szívbékét, amelyet Rajtam kívül senki és soha meg nem 
adhat neked, és amelyet senki és soha el nem vehet tőled! 

Amíg ezt a gondolkodásátalakítást nem hajtod végre magadon, addig szenvedéseid nagy 
részének okozója te vagy, és csak magadat vádolhatod emiatt! 

Nagyon szeretlek és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
******************************************************* 
 
 
Uram! Egy fiatalember problémáját hozom Eléd. Szeret téged, és szereti édesanyját is. Emiatt 
van dilemmában. 



 HANG: „Gyermekem! Állítom neked, hogy nem volt, és nem is lesz tökéletesebb 
édesanya a földön, mint amilyen az Én Édesanyám volt. Ha elolvasod az evangéliumoknak 
azokat a részeit, melyekben Anyámmal közösen szerepelünk, látni fogod, hogy szinte 
sohasem értettük meg egymást azonnal. 
 Az anyák olyan szemszögből látják gyermekeik életét, mint a szerelmes szerelmét. 
Egyszerűen képtelenek elfogulatlanok lenni gyermekeikkel kapcsolatban. Nem értik meg, 
hogy gyermekeikkel kapcsolatban lemondásuknak állapotszerűvé kell válnia. Az édesanya az 
a fa, mely nem érti meg, hogy miért esik le a gyümölcs róla éppen akkor, mikor úgy érzi, 
hogy igazán mindent megtett érte. 
 Amit te most megélsz, az szinte törvényszerű a földön. Ez a gond általában úgy 
szokott, ha nem is megoldódni, de elviselhetővé válni legtöbbször, hogy a gyermek elköltözik  
a családi házból akár házasságkötés okán, akár más miatt. De így sem oldódik meg igazán a 
probléma. Alig van édesanya a földön, aki ki tudna lépni gyermeke életéből úgy, hogy ezt 
értelmesnek tartaná. Az Én Édesanyám meg tudta ezt tenni.(Máté 12; 48-50). De ilyen kevés 
van!  
 Gyermekem! Az enyéimet az  is jellemzi, hogy egész életük egy állapotszerű 
SZABADSÁGHARC. Szabadságharc önmagaddal szemben, és szabadságharc azokkal 
szemben, akik körülötted élnek. Senki sem biztosíthatja lelked békéjét Rajtam kívül. 
Legkevésbé vérszerinti kapcsolataid. Ez így volt Velem, és így lesz mindazokkal, akik velem 
valódi kapcsolatban akarnak élni. 
 Édesanyádnak is meg kell harcolnia a maga szabadságharcát önmagával és 
környezetével. Önmagával aktív módon, környezetével pedig passzív módon. 
  E másodikat kicsit magyarázom. Egyre jobban át kell élnie, hogy gyermekei az Én 
gyermekeim. Sőt ő maga is az Én gyermekem. Ti mindannyian egymásnak testvérei vagytok. 
Igen, még a szülő-gyermek kapcsolatban is. Nem egymásra, hanem Magamra teremtettelek 
benneteket, és mindaddig nyugtalan lesz szívetek, míg Bennem meg nem nyugszik. 
 Mint minden harc, így a szabadságharc is a megsebesülések lehetőségeit hordja 
magában. Ez vele jár a földi élettel. Aki sebesülések, fájdalmak lehetősége nélkül akar 
harcolni, az nem tudja, mit beszél. Önmagatokkal és környezetetekkel vívott sza-
badságharcotokban nem a fájdalmak kikerülésére kell törekednetek, hanem azok 
feldolgozására, elviselésére. Ebben Én nagyon tudok segíteni annak, aki Hozzám fordul. 
Azért mondtam el a Máté 11; 28-at: "Jöjjetek Hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok....", mert 
előtte el kellett mondanom Máté 10; 34-39-et: "Nem azért jöttem a földre, hogy békét 
hozzak....." Olvasd el e részeket. Ezek világosan hordozzák annak tartalmát, melyet követőim 
sorsként élnek át. 
 Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL." 
******************************************************* 
 
 
Kérdező: HOGYAN  VISELKEDJEK GYERMEKEIMMEL? 
 Nem tudom, hogyan viselkedjek gyermekeimmel kapcsolatban. 
HANG: Drága Gyermekem! 
 Minden családban mindenki úgy viselkedik, ahogyan ott viselkedni lehet. 

Mindenkinek van egy bizonyos szabadságköre. Szabadsága mindenkinek ott ér véget, 
ahol a másiké elkezdődik. Ott, ahol bárki átlépheti a másik szabadságkörét, képtelenség 
békében élni. Mindenki vétkezik mulasztással, aki nem adja tudomására a vele együtt 
élőknek, hogy neki meddig tart a szabadságköre, s nem hajlandó együtt élni azzal, aki az ő 
szabadságkörét nem tartja tiszteletben. 



 Mindenkinek a szabadságköre azonos a felelősségkörével. Te már eleve átlépted saját, 
és természetesen a másiknak a szabadságkörét, amikor azt vállaltad, hogy bármelyik 
gyermekednek is te fogod a pénzét kezelni. 
 Ha felnőtt gyermekeid vannak, akik önálló keresettel rendelkeznek, akkor 
tudomásukra kell hoznod, hogy a lakásért és az ellátásért fizetniük kell, különben számukra 
fel is út, le is út! 
 Gyermekeid nem a tieid. Te csak kölcsön kaptad őket arra az időre, amíg nem tudnak 
saját lábukra állni. Mihelyt valaki elérte azt a felnőtt kort, amelyben már keresőképes, akkor 
már önellátó kell, hogy legyen. Persze, lehet egyezséget kötni, de az ilyen egyesség mindig 
mindkét fél részéről feltételekhez kötött kell, hogy legyen. Ha bármelyik fél nem tartja be a 
megbeszélt feltételeket,  akkor elválnak útjaik. 

Felnőtt embereknél olyan nincs, hogy nem válhatnak el útjaik, ha valamelyik fél nem 
tartja be azt a bizonyos szabadságkör-határt. Ha egy felnőtt gyermek kénytelen együtt élni 
családjával, mert még nincs keresete, akkor mindenben alá kell vetnie magát annak, akinek az 
asztalánál étkezik, akinek lakásában lakik. 
 Kétségtelen, hogy a vérkötelék az egyik legkegyetlenebb kötelék. De éppen azért, mert 
kötelék, le kell oldania mindenkinek, mert Isten Lelke a szabadság Lelke (2. Korintus 3;17), 
és ahol megkötözöttség van, ott a Szentlélek működésképtelen.  

Isten Lelke képes arra, hogy bárkit kisegítsen megkötözöttségéből, de ehhez egyértelmű 
határozottságot kell tanúsítania annak, aki Isten segítségével szabadulni akar 
megkötözöttségétől.  

Gyakran emlegetem a HANG könyvekben: Értetek és veletek mindent, de helyettetek 
semmit! A benső béke biztosítása gyakran együtt jár azzal a keresztvállalással, amelyet a 
család tagjai ácsolnak, vagyis neheztelni fognak arra, aki komolyan veszi lelkének 
függetlenségét. Szinte szabálynak mondottam: 'Az embernek a tulajdon családja lesz az 
ellensége (Máté: 10;36)'. 

Hidd el, hogy Általam, Velem és Bennem mindenre képes vagy, ami a te benső békédet, 
lelked nyugalmát érinti. Nem benső fájdalommentességet ígérek! Nekem is fáj, ha veled 
rosszul bánnak. Tehát ilyenkor az Én fájdalmamat hordozod, és ez bizonyos értelemben 
kitüntetés is számodra. Így lehetsz majd örökkön örökké az Én örömömnek is a részese. De 
benső szabadságodból nem szabad engedned! Nem, mert akkor nemcsak vétkezel, hanem 
bűnrészességet is vállalsz. Úgy igyekszel gyengíteni gyermekeid felelősségét döntéseikért, 
mint az a szülő, aki iskolás gyermekének megcsinálja a leckéjét. Így önmagának is és 
gyermekének is árt! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

******************************************************** 
 
 
Kérdező: 1. Lányom talál-e egy hű társat? 2. Mit tegyen, hogy elégedett legyen? 3. Mi az Úr 
kívánsága az ő és fia számára? 4. Benső hangja kitől van? 
 HANG: "Drága Gyermekem! Nagyon meg vagy kötözve leányoddal. Ez neked is, 
neki is csak ártalmára lehet. A megkötözöttség mindig elfogultságot jelent, és csak rövid 
távon ad látszat-jótanácsokat. Sokkal komolyabban kell venned a Velem való személyes 
kapcsolatot, ha azt akarod, hogy felismerd akaratomat, és aszerint igazítsd gondolataidat, 
szavaidat és cselekedeteidet. Meg kell tanulnod, hogy Isten nem egy olyan érdekes valaki, aki 
mindentudásával és mindenhatóságával azért létezik, hogy Tőle függetlenül az ő képességeit 
saját pillanatnyi érdeketek szerint felhasználhassátok, hanem, hogy ŐVELE együtt, a 
SZABADSÁG, tehát a megkötözöttségek feloldása felé tudjatok haladni. 



 Nagyon fontos számodra, hogy saját lelki fejlődéseddel törődj, mert közel van már 
találkozásunknak ideje. Senki nem hivatkozhat arra, hogy azért nem ért rá Velem és saját 
lelkével foglalkozni, mert azokkal a problémákkal volt elfoglalva, amelyek nem az ő 
területére tartoztak. Egy felnőtt gyermek életéhez pedig a szülőnek már semmi köze sincsen, 
hacsak nem az, hogy ezt elmondja felnőtt gyermekének. 
 Nagyon fontos volna rájönnöd arra, hogy minden szülőnek csak addig van feladata 
gyermekeivel kapcsolatban, amíg nagykorúvá nem nevelődtek. Utána már ártalmára van 
gyermekének, ha a szülő akar a nagykorú gyermek életébe nagyokosan beleszólni. Rá kell 
jönnöd, hogy ma már nincs más feladatod, mint az, hogy  készülj a Velem való találkozásra, 
és számold fel azokat a vérségi megkötözöttségeket, melyeket úgysem tudsz véglegesíteni, 
mert a halál nem fogja megkérdezni tőled, hogy jónak látod-e az ilyen kapcsolat 
megszakítását vagy sem, hanem menned kell, és ha a gyermekeddel való megkötözöttséget 
viszed magaddal, az nem olyan értéket fog jelenteni, amelynek örülni fogsz, hanem éppen 
ellenkezőleg, ez lesz az egyik legnagyobb problémád akkor. 
 Örülnék, ha már benned is megszólalhatna a HANG, és elmondhatnám közvetlenül 
neked ezeket, melyeket most így voltam kénytelen elmondani. Örülnék, ha elhinnéd,  hogy 
amit mondtam, azt a te érdekedben mondtam, és szándékom semmiképpen sem a fájdalom 
okozást, hanem a szabaddá válást célozta. Amennyire neked fájnak az elmondottak, annyiban 
Nekem is fájnak. Együtt szenvedek veled, mert szeretlek. Minden vágyam az veled 
kapcsolatban, hogy te együtt tudj örülni Velem ÖRÖKKÉ! 
 Nagyon szeretlek, és nagyon várom, hogy szabaddá válj! (2. Kor. 3;17)  
 Megáldalak az ALÁZATOSSÁG  LELKÉVEL!" 
***************************************************** 
 
 
 
 
 
Kérdező: NAGYON ZAVAROS AZ ÉLETEM. 
 Családi problémámra kérek választ. Elváltam, majd külföldivel  
 éltem együtt külföldön, majd zavaros körülmények között 
 itthon. 
HANG: "Gyermekem! 
 Rossz döntéseid sorozata mögött van szívedben jó szándék, ezért bízhatsz abban, hogy 
melléd állok. 
 Férj-, haza-, vallás-változtatás nem vezethet máshová, mint a külső és belső csődhöz. 
A hármas rablánc váltogatása egy olyan mókuskerék forgatását hozta létre benned, amely 
körön belül nem is lehet jól gondolkodni, jól dönteni! 
 Remélem, odáig legalább eljutottál, hogy a haza és vallás csereberékről végleg 
lemondtál. Remélem, odáig eljutottál, hogy nem vagy képes szívet cserélni, tehát hazát sem, 
és nem akarod mindenre ráütni azt a bélyeget,  miszerint minden az ördögtől van, ami nem 
iszlám.  

Kétségtelen, hogy gyermekeid apja mellett kitartanod egy teljes értelmetlenségbe 
cövekelt volna bele téged és mindazokat, akik veled kapcsolatban vannak. Az ő érzelmi 
kitöréseire ahogy reagáltál, azt igazolta, hogy vállalod a női nem leértékelését arab férjed 
előtt. Végre neki megjött az a jobbik esze, hogy szabaddá tegyen téged.  

De ez még mindig azt jelzi, hogy nem te lettél érettebb lelkileg, hanem a körülmények 
tették lehetővé ezt a szabadságot. Nagy a veszélye annak, hogy kellő érettség nélkül most újra 
nem Én vagyok neked a lényeg, hanem a földi életed pillanatnyi érzelmi töltete, melyet 
ugyanúgy el fogsz pufogtatni, mint eddig tetted. 



Drága Gyermekem! Te nem változtál meg, mert nem nyúltál le problémád gyökeréhez. 
Leveled alapján csak azt tudom mondani, hogy te még nem tértél meg! Amikor ő azt mondta, 
hogy a te könyveid az ördögtől vannak, még véletlenül sem mertél tanúságot tenni arról, hogy 
az ő könyvei vannak az ördögtől! Ő megtértnek érezhette magát melletted, de te nem, mert 
nem is volt rá alapod! Nem arra döbbentél rá, hogy neked semmi közöd nem lehet egy idegen 
környezet, idegen vérmérséklet, idegen vallás légköréhez!  

Azt a bizonyos első gombot, amit eddig nem jól gomboltál be, most sem gomboltad ki, 
hogy újra indítsd életed. Csak a felszínen egy új címkét akarsz ráragasztani arra a dobozra, 
arra az életedre, amelyről azt mondtad, hogy nem tudod eltaszítani magadtól azt az idegen 
elemet, ami sírva beléd kapaszkodik.  

Igazán nem kellett volna nagy emberismeret ahhoz, hogy felismerd azt a színészi 
produkciót, amit gyermekeid apja annyiszor eljátszott előtted. Még egy általános iskolás is 
tudhatja azt, hogy egy olyan vérmérsékletű ember, mint a te gyermekeid apja, ha hónapokig 
távol van tőled, akkor ott és annyiszor csal meg téged, ahol és ahányszor csak akar! Valami 
egészen nagy éretlenséget, a mélyben megkötözöttséget árultál el azzal, hogy őt meg tudod 
érteni, meg tudsz neki bocsátani, mert neki ilyen a felfogása, hisz az ő vallása négy feleséget 
engedélyez. 

Drága Gyermekem! Ha úgy gondolod, hogy van némi közünk egymáshoz, akkor sokkal 
jobban kell tanulmányoznod az Én evangéliumaimat. Meg kell tanulnod, hogy Én nem arra 
való vagyok, hogy amikor valaki bajban van, akkor abból pillanatnyilag kisegítsem, hanem 
valami nagyon komoly dolgot kell vállalnod Értem! Amíg nem az Értem hozott áldozat a 
fontos számodra, hanem az, hogy abban segítsek, minél kisebb legyen helytelen lépéseid 
következményeinek a súlya, addig, sajnos, el fogunk menni egymás mellett. 

A boldogságnak, a benső békének nagy ára van! Boldogságod kulcsa a te kezedben van. 
Senki nem adhatja át magát félig nekem! Két úrnak nem lehet szolgálni. Nem azt mondom, 
hogy nem szabad, hanem azt, hogy nem lehet! 

Szeretnélek boldognak látni!  
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!" 

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

 
 
 
 


