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A CSODA
Kulcsszó: csoda
(20 Hang-levélben, 6 oldal megjegyzésekkel, 12-es betűmérettel.)
Megjegyzések
1.
2.
3.

4.

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 kihelyzett Cd borító hátoldalán
olvashatsz. Átlagos letöltési idő 8 perc.
Ha hasznosnak tartod, küld tovább-e hírlvelet közösséged többi tagjának, vagy erre nyitott ismerőseidnek.

7/543
Kérdező: Szeretném hallani életemről véleményedet.
HANG:" Halljad hát! A lényegre mutatok rá. A te feladatod lesz ebből kibontani mindazt, ami
a gyakorlati életed számára naprakész állapotban tudja tartani lelkedet.
A MÁSSÁGOD a lényeg! A földön élő emberek kicsiny töredéke az, akiknek nem kell többé
reinkarnálódniuk. Te e kicsiny töredékhez tartozol. Te reinkarnálódtál már mostani életedben
saját, jelenlegi testedben, vagyis újjászülettél, s így többé nem kell olyan szenvedékeny sorsot
vállalnod, amilyet magad körül látsz. Nagy szó ez a ti fogalmaitok körén belül.
Csak az újjászületettek tudják megérteni az újjászületetteket. Mások csupán kicsit
csodabogaraknak könyvelik el őket.
Minden ember számára az újraszületés, tehát rendre más testben megjelenés a földi
dimenzióban addig tart, amíg meg nem történik az az újjászületés, amely saját testben megy
végbe.
Ezzel be is fejezhetném a kívánságodra adott véleményemet, mivel aki már újjászületett, az
tapasztalatból tudja, hogy élete az Én kezemben van, tehát Nálam nélkül semmit sem tehet,
de Általam mindenre képes. De nem fejezem még be, mert buzgóságod érdekében fontosnak
tartom tudatosítani benned a következőket:
Amit a Zsidó levél szerzője írt, (Zsid. 6; 4-6.) az inkább ijesztgetés, mint valós tény. Hibázhat
egy újjászületett is, de az ilyen botlása nem megkeményíti őt, hanem még közelebb hozza
Hozzám.
Nekem nem kell tartanom attól, hogy e kijelentésemből egy újjászületett azt következteti ki,
hogy vétkezzen csak, mert így közelebb jut, jobban egy lesz Velem. Nem, mert ő tudja, hogy
bármit, bárhogy vétkezik, az a vétek nem Ellenemre történt, hanem érte, aki szinte
észrevétlenül kezdte figyelmen kívül hagyni Lelkem szavát, s a vétek, mint valami ostor vége,
úgy csattant rajta, hogy ez észhez térítette őt. Így lett e vétke annak a felismerésnek oka, hogy
elhajlott Tőlem, s így nyitott e vétek utat ismét vissza Hozzám.
Fognak még furcsa dolgok történni veled életedben. Ezek mind azért lesznek lehetségesek,
mert te új teremtmény vagy!
Megáldalak, hogy ÁLDÁSOM maradj!"

2
5/393
Jobban tudatosítanod kell magadban, hogy Én nemcsak SZERETET vagyok, hanem érted
vagyok SZERETET. Nem baj, ha ezt még nem látod. Nem a csoda következménye a HIT, hanem
a HIT következménye a csoda. Először el kell hinned, hogy szerelmesed vagyok, s utána fogod
megtapasztalni a csodát, hogy ez így is van. E hitet úgy tudod magadban erősíteni, hogy
párbeszéd imában szépeket mondasz magadnak NEVEMBEN. Ha ezt teszed, hidd el, hogy nem
te teszed, hanem Én teszem ezt benned.
21/2056
Kérdező: Véleményt kérek egy tanítóról és gyógyítóról.
HANG: "Drága Gyermekem!
A tanítás és a gyógyítás nem tartoznak szükségszerűen egymáshoz azon az erkölcsi területen,
ahol Velem találkoznotok kell, ha boldogok akartok lenni.
"Nem a te nevedben tettünk annyi csodát?..." fogják kérdezni azok, akik az Én nevemben
tettek csodákat, sőt, űztek ördögöt. Én pedig kijelentem nekik: "Távozzatok színem elől, ti
gonosztevők!"
A sok csoda közé természetesen sok gyógyító csoda is tartozik! Egy időre visszakaphatja testi
egészségét az, aki ennek fejében az ördögnek adja lelkét. De ez semmi esetre sem az Én
nevemben történik. Legföljebb az Én nevem kimondásáról lehet szó, amire ezek hivatkozni
fognak. Aki valóban az Én nevemben tesz csodát, az a Tőlem kapott küldetés erejében teszi
azt, és nem annak az erejében, hogy nevemet kimondja!
Kétségtelen, hogy a betegség, a fájdalom nem a szeretet Isten műve! Ez az ember
bukottságának következménye! A földre bukottságé is! Én, amikor a lelki, szellemi bukottság
nyomorúságos állapotát megszüntetem abban, aki Engem befogad, akkor nem emelem ki a
földi élet bukottságának állapotából automatikusan! Eljön az az idő, amikor azt fogom
mondani: "Emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett a ti megváltásotok (Lukács 21; 28)!"De
vannak, akiknek adok olyan feladatot és hozzá karizmát, hogy gyógyítsák a testi betegségeket
is, mintegy előre jelezve, hogy Velem elérkezett hozzátok az Isten országa! Tudnotok kell
viszont, hogy a földön az egészség állapota semmivel sem előzi meg erkölcsi értelemben a
betegség állapotát. A boldogság és boldogtalanság állapota nem attól függ, hogy valaki testileg
egészséges, vagy beteg, hanem attól, hogy az alázatos szeretet átjárja őt, vagy sem! A valóság
az, hogy mindenki halálra született a földre, tehát valamilyen szinten mindenki betegséget
hordoz magában, ha akarja, ha nem. Az egészség szintjével egyenes arányban van
felelősségszintje is mindenkinek. Ebbe a keretbe tartozik e kijelentés: "Aki sokat kapott, attól
sokat is követlenek!"
Én, bár mindenkit meggyógyítottam, aki Engem erre kért, de nem azért jöttem a földre, hogy
ezt tegyem! Azt, hogy nem ezért jöttem és hogy miért jöttem, elolvashatod Márk 1; 38-ban!
A kérdezett prédikátor tanításáról azt kell tudnod, hogy amikor Engem idéz, akkor azt igazolja,
hogy fontosnak tartja tanításomat. Amikor viszont nem Engem, hanem a Biblia többi íróit idézi,
akkor csak annyiban fogadd el idézeteit, amennyiben az evangéliumokkal szinkronban vannak.
Ne feledd! A Szentírásban minden benne van, és az ellenkezője is mindennek. Ezért oly nagy
a marakodás a folyton Bibliára hivatkozó különböző felekezetek között. Tehát az, aki nem
rangsorol a Bibliában, az nem Engem, az Igazságot, hanem saját igazát képviseli.
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Mivel a prófétaság lelke engedelmeskedik a prófétának, ezért rendre meg kell vizsgálnotok,
hogy milyen lélek van bennetek!
Nincs ember a világon, és nincs intézmény sem, amelyre azt mondhatnám, hogy fenntartás
nélkül kövessétek! Vizsgáljatok meg mindent!
Aki az evangéliumok alapján tisztába került az Én gondolatvilágommal és követni akar Engem,
azt Lelkem segíteni tudja abban, hogy a jót meg tudja különböztetni attól, ami nem jó! A
tekintély-érvek a legritkább esetben tudnak erőforrásai lenni annak a gondolat- és életátalakításnak, amelyet Én megkívánok azoktól, akik egy húron akarnak pendülni Velem!
A valóban hiteles próféták legsúlyosabb vizsgája az ellenségszeretés vállalása! "Szeressétek
inkább ellenségeiteket!" (Lukács 6; 35)
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
21/2087
Kedves Barátom! Vigyázz! A Szentlélek nem a rendkívüliségek lelke, hanem a REND Lelke! Nem
rendkívüli emberekre van szüksége a világnak, hanem RENDES emberekre! Ezt ne feledd el
soha!
Amikor a földön emberként éltem, az emberek akkor sem a csodák hatására tértek Hozzám,
hanem a hitük és szeretetük által! Ennek lett következménye a sok csoda, és nem fordítva!
21/2097
Amit Márk evangéliumában olvasol az utolsó versben (Márk 16; 20), az ma is érvényes! Igenis
csodajelekkel kisérem azokat, akik lehetőséget adnak Lelkemnek magukban arra, hogy
irányítsa őket, akik nemcsak Rólam tanítanak, hanem Engem tanítanak, tehát nemcsak
ismereteket közölnek, hanem a szívbékét is sugározzák!
23/2286
Kérdező: Csalódtam. Nem történt csoda
A gondolkodás-átalakítás nem csoda folytán kerül senkinek sem a fejébe, hanem kemény
tanulás és okos gondolkodás következménye. Azt tisztán kell látnod, hogy gondolkodásátalakítás nélkül nincs élet-átalakítás. Azt is tudnod kell, hogy gondolkodásodat Hozzám kell
igazítanod, tehát tanulnod kell Engem! Nemcsak Rólam! Az tanul Engem, aki az
evangéliumokban fellelhető kijelentéseimet akarja egyre jobban megérteni. Az tanul Rólam,
aki nem az evangéliumok alapján akar megismerni Engem, hanem egyéb forrásokból.
24/2417
A kineziológiának is csak akkor van lelkileg is gyógyító hatása, ha hiszel abban, amit csinálsz.
Óriási energia-tartalék van bennetek kihasználatlanul! A hit valóban csodákra képes! De
tudnod kell, hogy nem a csoda a lényeg. Még csak a testi gyógyulás sem! A Lényeg a Velem
való élő kapcsolat, amely békét teremt abban, aki élő hittel hisz Bennem. E béke nem függ a
test állapotától. Aránytalanul több azoknak a száma, akik betegen az Én békémet hordják
szívükben, mint azoknak, akik egészségesen fogadnak be magukba Engem.
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29/2990
Ma annyi torz istenkép van "forgalomban", a különböző vallások szertartásaiban, hogy nem
csoda, ha a gondolkodó emberek egy része elfordul ezektől a vallási megnyilvánulásoktól.
30/3037
Az Úr azt mondta valamelyik HANG-könyben, hogy a Föld, maga a pokol. Akkor én megélem a
pokolban a PARADICSOMOT! Igen, mert az Úr bennem él! És én ezt nemcsak hiszem, TUDOM!
Lehet egy ember életében nagyobb csoda annál, minthogy megélje a lelkében kiterjedő Isten
boldogító jelenlétét? Biztos, hogy nincs! Valóban: Az Isten országa bennünk van! Valóban
minden olyan egyszerű! Tökéletes, mint a Cél: kiteljesedni az Úrban! S az út, mely Hozzá vezet,
minden nehézség ellenére gyönyörűséges. Csak én komplikálom néha túl a dolgokat. Előnye,
hogy tanultam belőle.
30/3055
Kérdező: Nehéz helyzetemben csak a csoda segíthet!
Leveled alapján azt kell mondanom, hogy rajtad nem a csoda, hanem csak te magad
segíthetsz.
31/3191
Maga a földi élet, mint betegség, nem gyógyítható! A testen megjelenő tünetek kétségtelenül
kezelhetők, de nem jó, ha csodavárók vagytok. Az orvostudomány is eszköz számotokra ahhoz,
hogy megtaláljátok Bennem, Jézusban, életetek, szívetek nyugalmát. A műtétektől nem félni
kell, hanem úgy vállalni, mint bármely más eszközt arra, hogy földi életeteket jobban át
tudjátok adni Istennek.
32/3344
Én, Jézus, amikor emberként a földön jártam, igyekeztem mindent elkövetni, hogy ne
csodadoktornak akarjatok kezelni Engem, hanem olyan égi lénynek, aki el tudja mondani
nektek, hogy mulandó földi életetekben hogyan kell felkészülnötök az örök boldogság
befogadására.
33/3413
De a tüneti kezelés mindig helyén való. Csak ne várjatok az ilyen gyógyítástól csodákat! Csoda
csak élő hit által történhet! Nagy hangsúlyt tettem e kijelentésemre: 'A hívőnek minden
lehetséges' (Márk 9; 23)! A szerzett betegségek gyógyíthatók.
36/3783
Te egy újjászületett lélek vagy! Éppen ezért soha nem fogod tudni kimondani, hogy most már
teljesen, és egészen tökéletesen szereted az Istent. De ez nem baj! Egy virág, egy fa, ha olyan

5
csodavirág, -fa lenne, hogy koncentrálni is tudna, nem arra koncentrálna, hogy hogyan nő!
Megelégedne azzal, hogy hálás a napsugárért, az esőért, a földért, amelybe eresztheti
gyökereit. Meg lenne elégedve azzal, hogy van gazdája, kertésze! Te vagy e csodavirág,
csodafa, és Én, Jézus, vagyok a Gazda, s angyalaim azok a kertészek, akik állapotszerűen
vigyázzák életedet!
38/4106
Adj hálát azért, hogy még magadat el tudod látni! Igaz, akkor is hálát kellene adnod, ha már
nem tudnád magadat ellátni. Igen, mert az Én, benned lakásom nem függ attól, hogy el tudod
látni magadat, vagy sem. A lényeg pedig ez: Benned élek, éspedig érted élek benned! A te
szívbékédet nem az biztosítja, hogy mire vagy képes, hanem az, ha elhiszed azt, hogy Én, azért
mentem el a földről, hogy helyet készítsek enyéimnek, tehát neked is abban a csoda-világban,
ahol már nincs könny és fájdalom, ahol csak szeretet, öröm és béke van a Szentlélekben.
Ugyanakkor itt is maradtam különböző megjelenési formában, s ezek egyike az, hogy benned,
éspedig érted élek benned (Jn.14.23). Ezt el kell hinned!
39/4222
Ha el lehetne mondani azt, hogy milyen csodavilág vár rád akkor, amikor Velem, a te
Jézusoddal színről színre találkozol, akkor elmondanám. De nem lehet! Amint az égen ragyogó
Nap nem helyezhető be egy szobába, de még ha behelyezhető is lenne, akkor is csak silány
hasonlat lenne ahhoz a csodához képest, ami terád vár.
40/4292
Amint nem csoda folytán kerültén abba a helyzetbe, amelyben vagy, csoda folytán ki sem
kerülhetsz ebből. Illetve, történhet veled 'csoda', de csak akkor, ha felvállalod azt a
gondolkodás-átalakítást, amelyre Márk: 1; 15-ben felszólítottalak benneteket. Általad és veled
mindent, de helyetted semmit! Nem vagy bábú!
40/4296
Az álmodban látott csodaszép kereszttel és még sok egyéb, kisebb élményekkel tudomásodra
hoztam azt, hogy lepecsételtelek magam mellett. Egész eddigi életed arról szólt, hogy közösen
jártuk életed keresztútját.
42/4568
Igaz, hogy az újjászületettek nem vezethetők félre. De igaz az is, hogy nem mindenki
újjászületett azok közül, akik valamiféle és akármilyen nagyféle istenélményre hivatkoznak.
Csak azoknak az istenélménye lehet hiteles, akik ezzel az istenélménnyel együtt állhatatosak
abban az alapalázatban, amelyet az előbb említettem. Tehát csak az alapalázattal párosult
állapotszerű istenélmény nevezhető olyan újjászületésnek, amelyről elmondottam azt, hogy
üdvözült lelkek (János 3; 3). Semmiféle jel, semmiféle csoda nem helyettesítheti ezt!
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43/4749
Én, Jézus minden teremtett lényben benne élek létben tartó módon, ha akarja a teremtmény,
ha nem. Az életet Én adtam, és örökre adtam, tehát azt vissza soha nem veszem! De nem
lennék jó Isten, ha a létetek nem azon az erkölcsi tartalmon nyerné el értelmét, amely erkölcsi
tartalmat a Magam számára is a legvonzóbbnak és a legteljesebbnek élek meg. Ez pedig nem
más, mint az a szeretet, amely az ADÁS BOLDOGSÁGÁBAN nyilvánul meg! Minél többet adsz,
annál boldogabb leszel, és minél boldogabb leszel, annál többet fogsz adni, mert megéled azt
a csodát, hogy aki az életéből Nekem ad valamit, azt Én megszázszorozva adom vissza neki!
Ha most visszatekintenél az eddigi életedre, te is megláthatnád azokat az ajándékaimat,
amelyekkel oly bőkezűen elhalmoztalak. De te nem befelé nézel, hanem kifelé! Aki kifelé néz,
nem láthat mást, csak azt, hogy a másik milyen, de azt nem, hogy saját magában hol vannak
az igazi értékek elrejtve. A boldogság mindig látás kérdése! Meglátjátok-e, hogy értetek élek
bennetek vagy nem. Egy bogár, egy ló, egy muskátli, vagyis az emberalatti világ nem képes
sem boldog, sem boldogtalan lenni. Nem, mert nem rendelkezik avval a benső döntési
szabadsággal, amelyben öntudatának birtokában képes lenne mindig az általa meglátott jót
képviselni. Az állat döntési szabadsága az ösztönvilágába van zárva, ami a faj és létfenntartás
megvalósításában teljesedik ki, és ezt átlépni nem tudja. De az ember alapvetően erkölcsi lény,
boldogságra teremtett lény, tehát rendelkezik olyan öntudattal és éntudattal, amely
segítségével képes önmagát úgy meghatározni a körülötte lévő világban, hogy azt céljai
elérésében maximálisan felhasználja. Nem kihasználja, hanem felhasználja! A
világmindenséget adtam a kezetekbe, és mellétettem az Életemet, hogy el ne vesszetek. A
világmindenséget elfogadtátok, de az Életemet az emberek nagy többsége elutasítja,
kimagyarázza, margóra teszi. Boldog vagyok, hogy fájdalmadban Engem keresel! Kétségbe ejt
téged is a rövid távú bódultság, megélted, hogy csak látszatmegoldást hoz az, ha valaki
felszínesen ismer Engem. Újra a kezemet nyújtom feléd, Gyermekem, hogy itt és most
megtanuld megoldani az életedet, hogy hittel, reménnyel át tudd itatni azokat a szándékaidat,
amelyeket a lelkiismereted mérlegén megmértél, és nem találtál könnyűnek. A törvényt te is
ismered, azt a jót kell tenned a másik emberrel, amit szeretnél, hogy veled is tegyenek. A
LELKIISMERETEDET KIKERÜLŐ csodás hangokat, utasításokat pedig felejtsd el! A csoda csak
annak jelent erőforrást, akiben csoda nélkül is benne élhetek. Ha nem így lenne, akkor egy
személyválogató Isten mindenhatósága nyilvánulna meg Általam. A valóság pedig egészen
más. Sem személyválogató, sem mindenható nem vagyok! Mindenkit egyetlen
gyermekemként szeretek, természetesen téged is, és boldogságotokat tekintve teljes
mértékben ki vagyok szolgáltatva nektek. Én csak akkor tudom benső békémet átadni nektek,
ha egyáltalán szóba álltok Velem, Jézussal. A ti kérő, őszinte hangotoknak kell megszólalni
Bennem, hogy Én is a lelkiismeretetek hangján tudjak megszólalni bennetek. Nem tudom és
nem is akarom átlépni a szabadságotokat. Azzal, hogy Hozzám, a Te Jézusodhoz fordultál
segítségért, vagyis megengeded, hogy építő, buzdító és vigasztaló módon belépjek az
életedbe, nemcsak Nekem, hanem az egész Mennyországnak örömet szereztél. Tanulni hívlak
Gyermekem! Engem, Jézust tanulni! E tanulásban feltétlenül megtalálsz Engem, megtalálod
magadat, és megtalálod igaz barátaidat is. Médiumom örömmel áll a rendelkezésedre
mindenben. Megjegyzem, ha komolyan áttanulmányoztál volna legalább három Hangkönyvet, kétségbeesett kérdéseid igazából már nem is lennének kérdések.

