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ADVENT - KARÁCSONY 

Kulcsszó: advent, karácsony 

(15 Hang-levélben, 8 oldal megjegyzésekkel, 12-es betűmérettel.) 

Megjegyzések 

1. Ahol értelmileg szükségét láttam, ott a kérdést is feltüntettem, ahol nem, ott elhagytam. 
2. A válogatás a Hang lI. kiadásából van, aminek számozása helyenként hibás. A különböző kiadások leveleinek 

beazonosításához a levélszám-azonosító táblázat jól használható. 
3. A levélszám-azonosító táblázat útmutatással zip-be tömörítve a http://web-hang.hu/letoltesek oldalról tölthető 

lel. Erről az oldalról letölthető egy rendkívül gazdag Cd is, amelynek tartalmáról a kihelyzett Cd borító hátoldalán 
olvashatsz.  Átlagos letöltési idő 8 perc. 

4. Ha hasznosnak tartod, küld tovább-e hírlvelet közösséged többi tagjának, vagy erre nyitott ismerőseidnek. 
 

2/94 

ADVENT JELENTŐSÉGE 

 Uram! Advent kezdődött ebben az 1993-dik évben. Adventi szokásokról beszélt a 

rádió. Hozzád fordulok. 

 HANG: "Barátom! Amit számotokra jelent az advent, az nem azonos azzal, amit 

jelentenie kellene. Mert számotokra nem jelent mást, mint ezt: közeledik karácsony. Mit 

kapok másoktól, mit veszek másoknak, és kiknek kell karácsonyi lapot küldenem. Igen, ezt 

jelenti. És mit kellene hogy jelentsen? 

 Az egyházi évetek időszakai arra hívják föl figyelmeteket, hogy gondoljátok végig: 

milyen is volt a világ viszonyulása Hozzám eddig, és milyennek kell lennie ezután! 

 Az Én viszonyulásom hozzátok mindig ugyanaz volt. Szeretet-viszonyulás. Ebben sem a 

múltban, sem a jövőben változás nem volt és nem lesz. Nem is lehet. 

 Bár kétségtelen, hogy amint a Nap sugara különböző közegeken különböző színekben 

törik meg és verődik vissza, úgy az Én szeretetemnek is annyi megnyilvánulási módja van, 

ahány ország, ahány társadalom, ahány ember. 

 Részemről mindig boldogítás. Részetekről sok más. Bizony igaz, hogy minden rossz egy 

elrontott jó. Igaz, hogy szeretetem sugarai torzítva is tudnak visszaverődni. Ilyenkor nem a 

sugár a hibás. De éppen azért, mert az Én szeretetem sugarai azok, melyek mindenütt ott 

vannak, éppen ezért igaz az is, hogy bárhol, bármikor és bárki számára, ha szeret Engem, akkor 

ezek a sugarak melegítenek, világítanak, s nem égetnek, és nem kormoznak. Vagyis, az Istent-

szeretőknek minden javukra válik. Senkivel szemben nem alkalmazok erőszakot. Ez azt 

jelenti, hogy senkivel szemben sem tudom megtenni, hogy ha rosszat akar, az számára jó 

legyen. A boldogságba bele kell nőni. Nem lehet belecsöppenni. Úton kell maradni hozzá. 

Advent is ÚT. Valójában nem karácsony ünnepléséhez, hanem ÚT  Felém! 

 Mi a kettő között a különbség? Aki ünneplésre készül, az kikapcsolódni akar. Kell ez is. 

De aki Felém közelít, az bekapcsolódásra készül. Annak nem az ünneplés, hanem a start, az 

elindulás a cél. 

http://web-hang.hu/letoltesek
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  Amint a futóversenyző, mielőtt elindul a versenyen, előtte sok edzést vállal, úgy az 

advent is edzési idő azoknak, akik születésnapomon azzal akarnak meglepni, hogy a Velem 

való találkozásban jobban nekilóduljanak az Általam véremmel kipontozott Útnak. Tehát 

adventben egy igen komoly találkozás átélésére kell felkészülnötök. Úgy kell találkoznotok 

Velem, ahogy Én kívánom ezt a találkozást! 

 Kétségtelen, hogy Én mindig veletek vagyok, de karácsony nem csupán erre akar 

emlékeztetni. Az elmúlt évezredek sajnos nagyon finoman kidolgozták karácsony 

ünneplésének vonzerejét, vagyis egy olyan menekülési módot, mely képessé tesz benneteket 

jó lelkiismerettel arra, hogy ne kelljen szembesülnötök a Velem való reális kapcsolattal. Pedig 

e kapcsolat kiépítésére és ápolására van hívatva minden ember itt a földi életben. Ez a földi 

élet értelme. 

 Advent tehát egy óriási felhívás és lehetőség arra, hogy ébredjetek rá, mire teremtett 

benneteket az Isten. 

 Valójában az egész történelem egy advent. Aki ezt nem látja, az azért nem látja, mert 

nem akar távlatban gondolkodni. Aki pedig nem akar távlatban gondolkodni, az a lelke mélyén 

nem is akar gondolkodni. 

 Többször hallani e találó kijelentést, hogy a szavak gyakran arra valók, hogy eltakarják 

a gondolatot. Hát ezt kell mondjam sok ember életéről is. Azért élnek, arra törekszenek egy 

életen át, hogy életük értelmét ne kelljen tudomásul venni. Ezt nevezem Én menekülésnek a 

valóság elől. Az elől a valóság elől, melyet életemmel bemutattam nektek, és melyre 

adventben készülnötök kellene." 

10/837 

Nem léteztek ókori istenek. Semmiféle isten sem létezett soha. Egyetlen Isten van, volt és 

lesz. Az az Isten, aki Bennem megtestesült azért, hogy segítsen bennetek helyreállítani a 

rendet. Nálam nélkül semmit sem tehettek olyat, ami ne szorulna javításra. Senki sem lehet 

boldog Nélkülem. Csak Általam, Velem, Bennem! Ez régen is így volt, most sem lehet 

másképpen. Komoly várakozási idő volt részetekről az az advent, mely megelőzte földi 

születésemet! 

14/325 

A karácsony lényege az a kiszolgáltatottság, amelyet gyermekként bemutattam nektek, és 

amelyet tőletek is elvárok! A karácsony lényege az, hogy eljöttem közétek, hogy belétek 

tudjak költözni! A karácsony lényege az ITT MARADÁSOM valósága azok számára, akik 

hisznek Bennem! 

15/1424 

Mondd!, te hány koldust fogadtál már be legalább karácsony éjszakáján? Hány éhes száj 

mondhat áldást azért, mert te vagy?! Hány koldus mondja el imában nevedet? Drága 

Gyermekem! Ez a lényeg! Ez, és nem a szentmise!!! A szentmise ESZKÖZ! Ha nem ezért van, 

akkor istenkáromlás! Istenkáromlás akkor is, ha reggel van, akkor is, ha este van! Némi 

iróniával még azt mondhatnám, jobb, ha este van a szentmise, mert addig hátha eszedbe jut 
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azt, mit Máté 5;24-ben olvasol, s magadra ismersz, és megvalósítod az ott olvasottakat! 

 Iszonyatos, hogy mennyire elkomolytalanítottátok az Én életemet a ti életetekben! 

Mikor értitek már meg, hogy nem tudtok Engem közvetlenül szeretni, csak 

embertestvéreiteken keresztül?! 

22/2169 

A HANG HELYETT A MÉDIUM VÁLASZOL 

Kérdező: Nem hiszek Istenben! 

MÉDIUM: 

Tisztelettel közlöm, hogy benső indítást érzek levelének megválaszolására.  

 Írja, hogy nem hisz Istenben. Meg kell mondanom, hogy abban az istenben, amelyikben 

Ön nem hisz, abban én sem hiszek. Nem hiszek olyan istenben, aki kívülem létezne számomra 

azért, hogy segítségemre jöjjön olyankor, amikor erre kérem. Nem hiszek olyan istenben, aki 

nélkülem nem tudja, hogy mit kellene tennie. Nem hiszek olyan istenben, aki az ember jogos 

kívánságainak teljesítésére van kitalálva. 

 Most elmondom, hogy milyen Istenben hiszek. Olyan Istenben hiszek, aki bennem él 

mindaddig, amíg van némi fogalmam arról, hogy mit jelent jót akarni, tehát szeretni. Olyan 

Istenben hiszek, aki csak akkor tud bennem élni, ha én vigyázok Reá! Olyan Istenben hiszek, 

aki a Földön a rongyos istállót is elfogadta szállásnak, s így szívemet sem veti meg, ha igazán 

vállalom, hogy befogadjam Őt. Olyan Istenben hiszek, aki hidegben, sötétben, piszokban, 

tehát a jelen világunkat jellemző körülményekben született meg, hogy e hidegbe meleget, e 

sötétbe világosságot, fényt, e piszokba erkölcsi tisztaságot hozzon. 

Én ebben az Istenben hiszek. Nekem Ő a mindenem, s meggyőződésem, hogy akinek 

bármi és bárki más, tehát saját gyermeke is a mindene, az bálványimádó, és pontosan akkor 

fogja a legnagyobb csalódás érni, amikor legkevésbé várja. 

 Engem nem érhet csalódás, mert a bennem élő jó akarat, tehát a SZERETET nem más, 

mint Ő, a TEREMTETLEN SZERETET! 

 Tudom, hogy Önben is él ez a SZERETET, ez az ISTEN, és azt is tudom, hogy miután 

kiábrándult egy nem létező istenből, lehetővé vált az Ön számára a JÉZUSBAN közöttünk 

megjelent igazi Istennel való találkozás! 

 Igen! Ha megpróbál vigyázni a szívében lévő JÓ AKARATRA, tehát az igazi Istenre, akkor 

feltétlenül meg fogja tapasztalni azt, hogy míg kacsalábon forgó kastélyokban is lehet 

boldogtalanul élni, addig rongyos istállóban, lehetetlen körülmények között is lehet szenvedve 

bár, de boldog szívbékével hinni és remélni. 

 A magyarországi Erzsébet királynét télvíz idején kizavarták a királyi palotából apró 

gyermekeivel együtt, akik szoknyájába kapaszkodva vágtak neki az éjszakának. S ez az asszony, 

akinek valóban senki nem adott semmit a gúnyon és megvetésen kívül, ekkor is énekelni tudta 

az angyalok karácsonyi énekét: ’Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a 

jóakaratú embereknek!’ Igen, mert számára Isten a legnagyobb magasságban élt: e 
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kisemmizett asszony szívének trónusán! Ennél magasabb magasság nem létezik sem ezen, sem 

a másvilágon! 

 Szentkarácsony estéjén írom e sorokat. Könnyű nekem, mert semmim és senkim nincs, 

s így enyém lehet az egész világ! Minden fény, minden meleg, minden tisztaság, ami után 

ember vágyakozhat a Földön. 

 Ebben a külső nincstelenségben, ebben a mérhetetlen benső boldog békességben 

kívánom Önnek annak az Istennek felismerését, aki csak akkor tudja gondviselő szeretetét 

kimutatni irántunk, ha vállaljuk az Ő gondjának viselését. Mint a kicsiny gyermek a családban. 

Kicsi, erőtlen, de ő ad erőt annak a szülőnek, aki szeretetével átkarolja. A nagy Isten olyan, 

mint a rongyos istállóban fekvő didergő kicsi, szegény, kiszolgáltatott gyermek! Szeressük Őt! 

 Az Ő szívbékéjét kívánom az Ön életében valósággá válni! 

 Testvéri szeretettel 1996. SZENT KARÁCSONY ESTÉJÉN! 

23/2261 

Leghatékonyabban akkor sugárzod magadból ki a téged és mindenkit áldásosan érintő égi 

fényt, ha dicsőítő imába kezdesz. Ha el kezded mondani azt, amit az angyalok énekeltek első 

karácsony éjszakáján: ’Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú 

embereknek!’ Ha ezt ismételgeted hűségesen, akkor minden ártó erő elmenekül tőled, mert 

az ilyen dicsőítést ezek nem bírják elviselni. Ha pedig ilyen dicsőítő ima után sem érzel 

megkönnyebbülést, akkor tudnod kell, hogy nem ártó erők, hanem idegzeted játéka 

szórakozik veled. Ha így van, akkor gyógyulásért kell folyamodnod őrangyalodhoz, mert nála 

jobb szellemi vezetőd itt a földön nincsen! 

37/3994 

Általánosságban csak három böjt az, ami Tőlem származik.  

Az egyik az a szigorú böjt, amelyet egyházatok előír. HAMVAZÓ SZERDA és NAGYPÉNTEK! E 

két nap elvárom tőletek, hogy háromszor egyetek, egyszer lakjatok jól, és húst ne egyetek e 

két napon. 

A másik az, hogy advent és nagyböjt idején péntekenként húst ne egyetek. 

 A harmadik, amit nem kívánok, de dicséretesnek tartok az, ha szerdán és pénteken 

kenyéren és vízen böjtöltök. 

 E hármon kívül csak lelki vezetőtök beleegyezésével vállaljatok böjtöt. 

 37/4012 

ADVENT: ELJÖVETEL 

 Azért, hogy Velem, Jézussal, élő, eleven találkozás történjék, először évezredekig kellett várnia az 

emberiségnek. A második találkozásra legfeljebb már csak évtizedekig kell várnia külön-külön 

minden embernek. A harmadik találkozás úgy fog történni, ahogy Én földi elítéltetésem előtt 
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ígértem. Vagyis teljes hatalommal és dicsőséggel jelenek meg egy nagy világkatasztrófa 

közepette. 

 "Mindjárt e gyötrelmes napok után a Nap elhomályosul, a Hold nem világít, a csillagok 

lehullanak az égről, és az egek erői megrendülnek. Akkor feltűnik az égen az Emberfia jele, és a 

mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az Emberfia eljön az ég felhőin, nagy hatalommal 

és dicsőséggel (Mt 24;29-30)." 

 Most első eljövetelemre emlékezik a világ, a másodikra készültök, és a harmadikat szeretném, ha 

félelem nélkül tudnátok várni. 

 Az emberek évezredekig nem tudták, hogy hogyan néz ki egy igazi EMBER. Azt mindig tudta 

minden ember, hogy enni, inni, aludni, szórakozni és szaporodni, erre minden állat is képes. Arról is 

volt mindig elég hiteles sejtése, hogy az előbbieken felül, még boldog is szeretne lenni, de azt már 

nem tudta, hogy ez hogyan lehetséges. Arról is tudott, hogy külön-külön minden embernek kell hogy 

köze legyen saját boldogságához, vagyis ahhoz a hazataláltság öröméhez, amelynek vágya ott van 

minden ember szívében. De az útját, módját nem tudta kitalálni még a legtisztábban gondolkodó, a 

legbölcsebbeknek mondható tudós sem. Voltak találgatások. De ezek mindig hajótörést szenvedtek 

az u.n. közvélemény hatására. Nem verhetett gyökeret soha az a felismerés, hogy minden ember 

természetellenes mindaddig, amíg nem olyan tökéletes, mint az Isten. "Legyetek hát tökéletesek, 

amint mennyei Atyátok tökéletes (Mt 5;48)!" 

 De hát hogyan lehetne valaki olyan tökéletes, mint maga az Isten? Nem arról van szó, hogy 

mennyei atyák legyetek, de igenis szó van arról, hogy amint Isten a maga szintjén, úgy az ember is a 

maga szintjén legyen tökéletes, ha egyszer istenképű lény! 

 Erre elvben mindannyian képesek vagytok, ha hisztek Bennem, Jézusban, ha szeretettel 

befogadtok Engem szívetekbe, ha nem ti akarjátok Rám erőltetni elgondolásaitokat, hanem 

engeditek, hogy Én, Jézus, tegyem bennetek, veletek azt, amit jónak látok. 

 Mikor mondhatjátok, hogy valóban hisztek Bennem? Akkor, ha elhiszitek e kijelentésemet: "Aki 

szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk 

lakni (Jn 14;23)!" Én, mint megtestesült Isten ("Én és az Atya egy vagyunk.” Jn 10;30), úgy akarok és 

képes is vagyok bennetek is élni, mint a názáreti Ácsban, ha engeditek ezt Nekem. Én egyként az 

Atyával, ti egyként Velem, Jézussal, képesek vagytok igazi, emberi természeteteknek megfelelően 

boldog emberként élni már ebben a világban is. 

 Ha ezt legalább ELVBEN elfogadjátok, akkor már megérthetitek, hogy körülményeitek, mint 

tükrök, nagyon segítenek benneteket abban, hogy megfelelő önismeretre jussatok, s gyakorlatban 

mindenkor hozzá tudjátok mérni magatokat ahhoz az igazi, teljes és normális emberhez, akit názáreti 

Jézus néven ismer a történelem. (Itt említem meg, hogy Engem, Jézust, sokkal könnyebb követni, 

mint bármelyik szentet!) 

 Az első ADVENT ezt hozta meg számotokra. Ehhez nem volt semmi közötök. Ez az Isten irántatok 

való szeretetének következménye volt. De a második ADVENT, vagyis jelen életetek felkészülése a 

Velem, Jézussal, történő találkozásra, amelyet egyetlen ember sem kerülhet ki, nagyon is tőletek 

függ. Már nem a találkozás, hanem annak örömteli vagy éppen szégyenteli volta. 
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 Mindannyian tudjátok, hogy ADVENT-et előkészületnek is szoktátok nevezni. Előkészület szent 

karácsony ünnepére, az Én, a ti Jézusotok földi születésének megünneplésére. Ez a négyhetes 

időszak akkor tölti be életetekben az Isten által megálmodott szerepét, ha nemcsak négy hétre, 

karácsonyig, de állapotszerűvé tud szélesedni bennetek. 

 Most, amikor az adventi koszorú gyertyái egymás után gyulladnak fel, jelezve, hogy Általam és 

Velem a világ Világossága jelent meg a Földön, halljuk meg újra szavaimat: "Azért jöttem, hogy tüzet 

dobjak a földre. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon (Lk 12;49)!" 

 Az isteni szeretet e tüzének fellobbanását kívánja ennek a földi évezrednek utolsó adventjében 

nemcsak szentkarácsony ünnepére, hanem egész földi életetekre az a pünkösdi Lélek, Aki tüzes 

nyelvek alakjában szállt le a Földre immár kétezer éve, azért, hogy melegítsen és világítson azoknak, 

akik megtérni jöttek le a Földre. Megáldalak benneteket LELKEM FÉNYÉVEL, MELEGÉVEL! 

37/4013   

Kérdező: A MÉDIUM KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐJE. 

ADVENT-SZENTKARÁCSONY - KÖZÖS LELKI ÖRÖKSÉGÜNK  

az, hogy SZENTKARÁCSONY ünnepén örülni illik. Miért illik örülni SZENTKARÁCSONY 

ünnepén? Két okból feltétlenül! Sajnos, a hangsúly egy harmadikon van! 

 Az egyik ok, amiért az épp ésszel bíró emberek közül az, akinek van történelmi 

emberismerete, örül, mert évezredek álma-vágya megvalósulását ünnepli SZENTKARÁCSONY 

ünnepén. Amíg ez álom-vágy, addig ADVENT a neve. Megvalósuláskor SZENTKARÁCSONY. 

 A gondolkodó ember számára akkor sem lehet vitás az, hogy van Isten, ha a Reá 

hivatkozók lejáratták Őt a vallástörténelem folyamán. Akár lejáratták, akár nem, 

mindenkiben élt és él a vágy, hogy emberi szinten tudjon találkozni ezzel a lejáratott, vagy 

nem lejáratott Istennel.  

 A SZENTKARÁCSONY ünnepének egyik örömforrása tehát az, hogy Ember lett az Isten. 

Azért írtam nagy betűvel az 'ember' szót, mert eddig még csak egy volt belőle. Csak Jézus 

születése óta tudjuk, hogy milyen is egy olyan, tehát igaz ember élete, aki öntudatra 

ébredése pillanatától kezdve tudja, hogy ő az örök élet gyermeke, s ezt kell józanul 

képviselnie a földi élet mulandóságának az idején. 

 Az első ADVENT évezredekig tartó álma-vágya az első SZENTKARÁCSONY ünnepén 

még az angyalok kórusát is énekre indította a földön: "Dicsőség a magasságban Istennek, és 

békesség a földön a jóakaratú embereknek (Lk 2.14)!" Örült tehát az ég, természetes, hogy 

mindazok, akik az örökkévalóság gyermekeinek tudják magukat, együtt örülnek ma az éggel! 

 Tehát az egyik ok, amiért örülünk e napon, hogy EMBER lett az ISTEN. De van ennél 

nagyobb okunk is az örömre. Ez pedig az, hogy e pillanattól kezdve, Isten édes gyermekévé 

válhat minden ember! Ez az igazi, személyre szabott örömforrás, boldogság-állapot 

számunkra SZENTKARÁCSONY ünnepén, és nem az a bizonyos harmadik, hogy mulandó 

ajándékot adunk, kapunk! 
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 Jézus születéséig, még a legjobb szándékkal sem tudtuk volna kitalálni, hogy 

milyennek is kell lennie egy boldog ember életvitelének. (A boldogság másik neve: benső 

béke) Jézus születése óta megvan erre minden jó szándékú embernek a lehetősége. Az a 

boldogság-magocska, amely minden embernek ott van a lelkében, az első SZENTKARÁCSONY 

ünnepe óta szárba szökkenhet, kivirágozhat. E pillanattól kezdve ez már Istenen nem múlik! 

E pillanattól kezdve, aki nem boldog, az csak önmagát okolhatja. Igen, mert Isten Jézusban, 

mint valóságos Emberben, egyértelművé tette, miképpen lehet boldog - a leglehetetlenebb 

körülményben is - , tehát valóságos ember, az ember. Addig is tudta mindenki, hogy a 

boldogtalan ember egyben embertelen ember is, vagyis természetellenes ember, mivel 

természetünk lényegéhez tartozik az, hogy Isten boldognak álmodott meg bennünket, de 

miután ezt az isteni álmot eljátszottuk, kaptunk egy új lehetőséget Istentől, hogy Őt 

emberként is befogadva, elinduljunk a boldogság, az égi béke útján a földön! 

 Az angyalok tehát nem gúnydalt énekeltek, amikor békességet énekeltek a földön a jó 

akaratú embereknek, hanem egy naponta megvalósítható, nagyszerű feladatra szólítottak fel 

bennünket. Az, hogy ma kevés a boldog ember, nem azért van, mert erre nincs lehetőség, 

hanem azért, mert sokan nem használják fel az Istentől kapott lehetőséget. Ha arra 

gondolunk, hogy számunkra e lehetőség biztosítása Isten részéről mibe került Neki, akkor 

csak gondoljuk el: Rongyos istállóban születik, a kereszt bitófáján hal meg, s a kettő között - 

Ő mondja - nincs hová fejét lehajtsa! S ilyen szituációban azt sugározza, hogy Ő milyen 

boldog, s arról beszél, hogy mi is lehetünk olyan boldogok, mint Ő, mert Ő Istenként képes 

arra, hogy ne csak rongyos istálló és bitófa, hanem érző, szerető emberi szív is legyen 

számára igazi ÖRÖKLAKÁS! 

 SZENTKARÁCSONY ünnepén én azt kívánom minden kedves olvasómnak, hogy ne 

csupán annak örüljünk, természetesen annak is, hogy karácsonyi ajándékot adunk és kapunk, 

hanem főleg annak, hogy Isten azért ajándékozott meg bennünket Önmagával Jézusban, 

hogy mi is odaajándékozhassuk magukat Neki abban a tudatban, hogy így a boldog Istennek 

boldog gyermekei lehetünk (Jn 14.23)! 

Ilyen értelemben, amikor belekapcsolódom az angyalok énekébe, s dicsőséget zengek a 

magasságos Istennek, szívem-lelkem szeretetével nagyon boldog, békés SZENTKARÁCSONYT 

kívánok minden jó szándékú embertestvéremnek, ennek az évezrednek utolsó 

SZENTKARÁCSONYÁN! 

1999. Dombi Ferenc 

38/4021 

A LÉNYEG Én, Jézus vagyok! Erkölcsileg pontosan úgy akarok benned élni, mint éltem a 

názáreti Ácsban! Nemsokára itt a szentkarácsony ünnepe, amikor is az Én születésnapomat 

ünneplitek. Itt volna már az ideje, hogy Velem foglalkozzatok végre, és ne más utakon 

akarjatok eljutni önmagatokhoz! Tömören és világosan megfogalmaztam, hogy Én vagyok az 

ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET! Mondd, mi kell ennél több? 
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39/4200 

Bár lenne bűntudata mindenkinek, amikor a nála szegényebbekre gondol! Ez a bűntudat 
tehát egészséges lelki hozzáállás az élethez. Arra kell törekedned, hogy ezt a lelki 
rezdülésedet ne pár forintra tördelve próbáld megszüntetni, hanem legyen egy olyan 
borítékod, amelybe rendszeresen helyezel bizonyos összeget, és pl. karácsony előtt vagy 
más alkalommal egy nagyobb összeggel igyekezz segíteni azon, akiről józanul megállapítható, 
hogy valóban rászoruló. Az őskeresztények között ez a szólásmondás járta: 'Az alamizsna 
izzadjon meg a kezedben!' 
 
40/4229 

A tieid számára te nem tehetsz mást, mint amit Én, Jézus tettem: Példát kell adnod, 

tanúságot kell tenned szavaiddal, cselekedeteiddel egyaránt arról, hogy te valóban égi béke 

akarsz lenni a földön úgy, amint az angyalok énekelték első karácsony éjszakáján a 

pásztoroknak. 

40/4316 

Drága Gyermekem! Egyik legfőbb bajotok nem az, hogy vétkeztek, hanem az, hogy igen 

gyakran vétkeitekhez olyan ideológiát gyártotok, amelynek alapján a megtett rosszat jónak, 

helyesnek próbáljátok megítélni. Pontosan ez a magatartás torzítja el lelkiismereteteket úgy, 

hogy képtelenek vagytok az angyalok által megénekelt égi békének befogadására, amely 

Általam, Velem és Bennem megjelent közöttetek és értetek első karácsony éjszakáján! 

40/4368 - Dombi Ferenc válaszol 

Azok, akik az alapalázatot és az univerzális hitet lelki életük fejlődésének alapjául fogadják el, 

valamiképpen megjelenítik azt az égi békét a Földön, amelyről az angyalok énekeltek 

karácsony éjszakáján a pásztoroknak. Elvben mindenképpen! 

41/4462  

Kérdező: Karácsonykor Lelked ereje jobban árad a világra? 
 
Nem árad jobban Lelkem felétek Karácsonykor, mint máskor! Ahogy egyik testvéretek szokta 
mondani: 'Isten nem mindenható, hanem mindent adó!' Nem úgy van tehát, hogy néha 
jobban, néha pedig kevésbé jobban árad felétek Lelkem ereje, hanem úgy van, hogy 
bizonyos időszakokban, több emberben van nagyobb nyitottság Lelkem befogadása felé, 
mint máskor. Soha nem Istenben történik a változás! Ez mindenkor bennetek történhet 
csupán! Tehát nemcsak Karácsonykor, hanem életed minden pillanatában lehetőséged van 
egyre többet befogadni Belőlem! 
 

 

 


