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Általánosítás

Kulcsszó: általánosít
(28 Hang-levélben, 5 oldal megjegyzésekkel, 12-es betűmérettel.)
1.
2.
3.
4.

Megjegyzések

Ahol értelmileg szükségét láttam, ott a kérdést is feltüntettem, ahol nem, ott elhagytam.
A válogatás a Hang lI. kiadásából van, aminek számozása helyenként hibás. A különböző kiadások leveleinek
beazonosításához a levélszám-azonosító táblázat jól használható.
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 kihelyezett Cd borító hátoldalán
olvashatsz. Átlagos letöltési idő 8 perc.
A hírlevelet szabadon felhasználhatjátok mások lelki, szellemi épülésére.

2/90
Nem szabad általánosítanotok olyankor, mikor emberről van szó. Ahol a szabad döntés
lehetősége fönnáll, ott nem szabad általánosítani. Mint ahogy úgy sem szabad
általánosságokban beszélni, hogy abból mindenki kiérthesse azt, ami neki tetszik, illetve az
ellenkezőjét is.
3/195
Te a földön közvetlenül nem tudsz szeretni Engem. Csak elmondani tudod, hogy szeretsz.
Megmutatni csak másokat szeretésed által tudod. Én is csak ajándékaimon keresztül tudom
kimutatni irántad való szeretetemet, pedig te e szeretetem által létezel. Ez történik olyankor
is, mikor érzed jelenlétemet. Ezt azért nem általánosíthatom, nehogy Engem ajándékaim
mögé helyezz. Nehogy ajándékaim fontosabbak legyenek neked, mint Én.
4/314
Vastagnyakú kálvinistának mondod magadat. Ez nem egészen így van. Akinek ősei
protestálásra kényszerültek, azok természetesen átitatódtak az ellenálláshoz szükséges
keménységgel, s ennek hajlama valóban örökölhető. De egy hajlam és annak gyakorlása, az
két különböző dolog. Nem szabad általánosítanod. Minden kisebbség hemzseg a
vastagnyakúaktól, s ettől terhelődhetnek is részben az utódok, de nem engedhető meg, hogy
bárki is ebből olyan ideológiát gyártson magának, amivel esetleg bizonyítványát szeretné
magyarázni. Bármilyen öröklött vagy szerzett képessége is van valakinek, az illető
boldogságát érintően ez nem lehet sorsdöntő.
5/404
A szemtelen szellemek, amikor tehetik, bedobnak egy-egy olyan gondolatot az alvó ember
szellemébe, mely üres általánosítást tartalmaz csupán, de sajnos, alkalmas arra, hogy
felébredés után zavart idézzen elő az öntudatra ébredt emberben. Ilyen pl. ez a mondat:
"Tervem van családoddal." Az álomban kapott általánosításokkal nem kell komolyabban
törődni. Ez áll azokra a sarlatán jóslatokra is, melyek így szoktak jelentkezni: " Vigyázz, mert a
jövőben veszély fenyeget.", vagy "szerencsés kimenetelű esemény vár rád", stb.
7/539
A névváltoztatásod bizony jelent valamit. Először azt jelenti, hogy az a föld, az a táj, melyből
gyökereid erednek, arra figyelmeztetnek, hogy képviselned kell annak értékeit. A 'Péter'
nevednek pedig szintén van jelentősége. Az elgondolásom szerint általad birtokolt lelki,
szellemi értékek Tőlem meghatározott, s tőled is nagyon helyeselt keménységet igényelnek.

2

Ez nem valami általánosítás. A ti földi életetekben nagyon gyakran a nyitottság nem szokott
együtt járni az állhatatossággal. A te életednek pedig éppen az a küldetése, hogy nyitott légy,
s ugyanakkor kemény. E két magatartásforma csak a felszínen tűnik ellentétesnek. A
mélységben e kettő: EGY. Amint EGY személyt jelent a két neved, úgy EGY-et jelent e két név
jelentése és jelentősége is.
7/578
A te lelki fejlődésed területe kétségtelenül az emberi kapcsolataid alapján határozható meg.
Itt lehetnek különféle fejlődési fokok, mivel ahány ember, annyi szint. Az általánosítás nem
ad reális képet. Ezért e jelzett vállalkozásban szem előtt tarthatod, hogy ártani az
istenszeretőknek nem lehet, mert azoknak minden javukra válik. Az Istent nem szeretők
viszont arra fognak törekedni, hogy ne ők, hanem te légy a végén a becsapott. Légy nagyon
óvatos! Veszélyes területen lavírozol. Szívemből kívánom, hogy győztesen tudj továbblépni!
8/595
A gyertya lángja nemcsak rossz szellemek jelenlétekor kormoz. Gyakran van így a jó
szellemek jelenlétekor is, gyakran van olyan, hogy rossz szellemek vannak jelen, s mégis
gyönyörűen égnek a gyertyák! E téren az általánosítás egészen biztosan az ördögtől van! Ha
Én ilyen értelemben jelzést akarnék adni, azt előre egyértelművé tenném benned, és csak
egyes esetre vonatkozóan tenném! Én nem szoktam fölöslegesen csodákat tenni. Nemcsak
különböző gyertya anyagi összetétele lehet különböző, hanem ugyanaz a gyertya is más-más
összetételű lehet különböző részeiben. Most nem is beszélek arról, hogy milyen csekély és
emberi érzékekkel nem is érzékelhető légmozgás is mennyire tud egy ilyen kis lángocskát
befolyásolni.
8/614
Szerintem az teszi legjobban, aki egy lelkipásztornál gyón, mert ez szokott a legdiszkrétebb
és lelkileg legeredményesebb lenni. Persze, meg kell válogatnod, hogy kit kérsz föl erre.
Egyre kevesebb ilyen lelkipásztor van, de van! Ne dőlj be az olyan általánosításoknak, hogy a
papok ilyenek, meg olyanok. Van közöttük ilyen is, és van olyan is. Ismétlem: NAGYON
fontosnak tartom a GYÓNÁST!
9/721
Az étkezési, böjtölési előírások annyira eszköz jellegűek, hogy nem lehet általánosítani
azokat. Kétségtelen, hogy imával és böjttel úrrá tudtok lenni a legkülönbözőbb ártó erőkön.
De ezt nem lehet úgy előírni, hogy az mindig és mindenkire nézve érvényes módon
működjön.
14/1349
Az egy általánosítás, hogy bizonytalan vagy. Meg kell tudnod fogalmaznod magadnak, hogy
miben vagy bizonytalan. Azt a beteget nem lehet meggyógyítani, aki azt mondja orvosának,
hogy beteg. Meg kell tudnia mondani, hogy mi és hol fáj. Miben mutatkozik meg betegsége.
15/1373
Ha elolvasod az evangéliumokat, csupa általánosításokat találsz! Ezekből kell kihámoznia
mindenkinek azt, ami ezekkel az általánosításokkal szinkronban a gyakorlati élet napjait tölti
meg tartalommal.
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15/1411
Élmények jöhetnek Tőlem és jöhetnek az ősellenségtől. Ami épít, buzdít, vigasztal, tehát az,
ami erősíti benned a szeretet, a szolgálat, az áldozatvállalás szellemét, az Tőlem jön. Ami
nem ilyen gyümölcsöt terem, az nem Tőlem jön. Tehát nem lehet általánosítani! Minden
élményt külön-külön kell megvizsgálnod!
17/1623
Mivel a túlzás a hazugság egyik formája, ezért a hazugság atyjának területére téved az, aki
túlzásba esik. Ennek pedig az szokott a következménye lenni, hogy a lélek lelombozódik, s
kedvét vesztve, még olyan területeken is, ahol különben erős szokott maradni, elgyengül.
Ezért nagyon kell óvakodnod attól, hogy akár magaddal szemben, akár másokkal szemben
könnyen általánosíts!
20/2019
Az általánosítás mindig azzal a veszéllyel jár, hogy egy kalap alá vesz jókat, rosszakat
egyaránt.
21/2088
Személyekről nem szoktam adni másoknak információt. Könyvekről sem! Ennek egyszerű oka
az, hogy az általánosításokkal mindig vigyázni kell! Minden könyvben vannak pozitív és
negatív hatású gondolatok. Az általad említett tudós könyveiben is. Ha egy könyvben
található meghatározott gondolatról, kijelentésről, megállapításról kérsz véleményt, akkor
arra válaszolok, de az általános vélemény-nyilvánítással óvatosan kell bánnom Nekem is!
22/2157
Meg kell tanulnod világosan megfogalmaznod magadnak, hogy mi az, amiben jobban,
tisztábban, egyértelműbben akarsz látni. Föl kell hagynod az általánosításokkal. Komolyan
foglalkozni csak konkrét dolgokkal lehet! Mindig a jelen nap foglaljon le, és ne a holnap! Az
Isten is időigényes! Nem a felszínen siklani, hanem a mélybe merülni kell megtanulnod!
22/2225
Te olyan gondolatokat mondasz általánosításnak, amelyek a legmélyebb lelki gazdagságokat
tárnák fel előttetek, és olyasmit akarsz konkrétumként beépíteni életedbe, amely a csak
felszín, és silány tartalom!
22/2236
Könyvekről úgy nem adhatok bírálatot, hogy az félreérthető ne legyen, tehát nem is adok. Ha
egy könyvben található meghatározott gondolatot társz Elém, akkor elmondom róla a
véleményemet. De általánosításokba nem bocsátkozhatom, mert akkor mindenki azt venné
ki szavaimból, amit pillanatnyi érdeke éppen megkíván.
23/2318
Már többször hangot adtam annak, hogy általános véleményt nem mondhatok senkiről, és
semmiféle tanításról, mert az általánosítás ilyen téren többet árt, mint használ. Éppen az
előtted kérdező levelében tettek fel Nekem egy olyan kérdést, hogy járjon-e az illető abba a
gyülekezetbe, ahol Édesanyámat, Máriát nem tisztelik, sőt tiszteletlenek vele szemben. Erre
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tudtam mondani, és pedig felelősséggel tudtam mondani, hogy mindenki csak olyan helyre
menjen, ahol tudja, hogy Én is jól érzem Magamat. Azt is mondottam, hogy ott, ahol
Édesanyámat nem tisztelik, ott nem érzem jól Magamat.
26/2653
Tehát, ha akár könyvről, akár személyről olyan konkrét kérdést teszel fel, amely kérdésre a
válasz nem általánosítható, akkor válaszolok a feltett kérdésedre. Pl. jó-e, ha valaki
kártyavetéssel keresi kenyerét? Rossz-e, ha valaki rózsafüzért imádkozik? Ha egy könyv,
esküdözésre szólít fel, vagy azt dicséri, ha valaki pénzért áruba bocsátja lelkét, akkor pontos
véleményt mondhatok ezekkel kapcsolatban. De Én, Jézus, sem propagálója, sem
akadályozója nem vagyok általánosságban senkinek és semminek. Minden jóban lehet
valami rossz, és minden rosszban lehet valami jó!
26/2668.
Kérdező: Mi a feladatom a Földön?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Erre a kérdésedre feltétlenül konkrét választ akarsz kapni. Az általánosításokkal nem
tudsz mit kezdeni, illetve azokat tudod magad is. Magad is tudod, hogy nem szabad soha
senkinek ártanod, hogy mindig mindenkinek meg kell bocsátanod, hogy segítened kell ott,
ahol erre lehetőség kínálkozik. Ezeket mind tudod. De te konkrétan szeretnéd tudni, hogy mit
kell tenned.
Az első és legfontosabb az, hogy legyen egy olyan reggeli imád, amelyben átgondolva
az elinduló napodat, befelé figyelve érzed meg, hogy amit tenned kell, azt hogyan tudod az Én,
a te Jézusod szíve szerint megtenni. Ha ezt rendszeresen teszed, akkor megajándékozlak,
átitatlak Lelkem örömével, békéjével és erejével. Működni fognak benned azok a karizmák,
amelyek az Én áldásomat fogják közvetíteni mások felé. De ennek alapja az előbb említett
reggeli ima!
Ha komolyan veszed e reggeli imákat, akkor az esti imáidban feltétlenül végezni fogsz
olyan pályamódosításokat, amelyek által még tisztábban, még egyértelműbben tudok általad,
veled és benned működni.
29/2921
Igazán jól, csak szívével lát az ember. De igaz az is, hogy minden rossz egy elrontott jó. Az a
tény, hogy a ma asszonyai messze több ártatlan emberéletet gyilkolnak meg, mint ahány
ártatlan ember egy háborúban meghal, ez nem lehet ok arra, hogy minden nőt
gyermekgyilkosnak mondjatok, amint azt sem szabad mondani, hogy minden férfi
szétrombolja a családját. Ne általánosítsatok!
29/2963
Az álmodban látott nyitott könyv szövege nem más, mint a tudattalanodban megfogalmazott
földi élet embereinek minősítése. Az a legjobb, ha valaki tartózkodik a felesleges
minősítésektől! Főleg, amikor általánosít valaki!
29/2994
Ne általánosíts! Legfeljebb azt mondhatod, hogy te a saját életed értelmét, az alkotó
munkádban látod. De ez csak rád vonatkozhat, mert azokat a szellemi, testi fogyatékosokat,
gyermekeket, vagy öregeket, akik képtelenek alkotó munkát végezni, ha általánosítasz,
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ezeket meg kellene ölnöd, mert kell, hogy életük értelmetlennek, sőt károsnak tűnjék, az
alkotó munkát végzők szemében!
35/3721
Bárkinek, bármilyen írással kapcsolatban, ha valami kétség merül fel, akkor a problematikus
szövegrészt terjesszétek HANG-médiumom elé, és Én, Jézus, hiteles választ fogok adni az
általatok előterjesztett kérdéseitekre. De ne általánosságban kérjetek véleményt, hanem
konkrét mondatokra vonatkozóan. Biztosak lehettek abban, hogy Tőlem, Jézustól ilyen
esetekben nem kaptok félreérthető, elnagyoló, általánosítást tartalmazó válaszokat!
36/3837
Nagyon természetes, hogy általánosításokkal nem tudsz mit kezdeni. De ha egyértelműen és
világosan megmondja családod, hogy mit lát benned helytelennek, és világosan
megfogalmazza, hogy mit vár el tőled, akkor tudni fogod, hogy mihez tartsd magad.
37/3885
A papok nem Isten szolgái! Szó sincs arról, hogy e téren általánosítani lehetne! Vannak
közöttük olyanok is, akik Engem, Jézust, szolgálnak, de ezek nagyon kevesen vannak. A nem
papok között aránytalanul többen vannak olyanok, aki Isten szolgáinak tarthatnák magukat,
de ezt nem mondják magukról. Kétségtelen, hogy vannak a papok birtokában olyan
eszközök, amelyek a szerepük, feladatuk felvállalására, hogy Isten szolgái lehessenek,
szükségesek, de ettől egyáltalán nem különbek, mint bárki emberfia.
41/4418
Minden könyvben vannak valós és nem valós kijelentések. Illetve minden könyvben van
olyan, amelyet egyik ember valósnak, másik nem valósnak értelmezhet. Nem véletlen, hogy
Én, Jézus nem írtam könyvet. Ennek ellenére fontosak a könyvek. Miért?
Először is azért, mert elküldtem a Szentlelket, és van józan eszetek. Igaz, hogy nem írtam
könyveket, de az is igaz, hogy írattam! Ha engeditek, hogy a Szentlélek irányítása alatt legyen
a józan eszetek, akkor minden könyvben találtok megszívlelendőt anélkül, hogy
általánosítanotok kellene, szabadna a könyvek kijelentéseit. Másodszor pedig: azalatt, míg ti
különböző változásokat éltek meg fejlődésetek folytán, éspedig különböző intenzitással,
addig az írott szövegek, ugyanazok maradnak.

