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KÁROMKODÁS
(42 Hang-levélben)
Kulcsszó: káromkod
(10 oldal megjegyzésekkel, kigyüjtés 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.

2/100
„Nagyon fontos volna mielőbb ráébrednetek arra, hogy kivétel nélkül mindenki, és bármilyen
körülmények között képes arra, hogy boldog legyen. Ha nem így lenne, akkor Én vagy gonosz
lennék, vagy buta. Gonosz lennék, ha olyanokat is boldogságra teremtettem volna, akikről
tudtam, hogy körülményeik e boldogságot megakadályozhatják. Buta lennék, ha nem láttam
volna előre, hogy nem lehetnek boldogok, pedig arra teremtettem őket. Mondom, nem
lehetnek, bár akarják.
A fenti állítás nem egyéb, mint káromkodás. Ne káromoljatok. Minden körülményt fel lehet
használnotok arra, hogy boldogok legyetek, és ennek az ellenkezőjére is. A döntés a ti
kezetekben van. Ha nem így lenne, akkor igazán nem lennék JÓ Isten, és ti nem lennétek
valóságos emberek.”
4/318
„Gyermekem! Nemcsak te, de legtöbb gyermekem úgy gondolja, hogy élete számára a
megoldást az önmaga által elgondolt testi egészség jelentené. Meg kell mondjam, hogy nem
így van. Ha így lenne, akkor Én, a földre szállt Isten lennék a világ leggonoszabb embere, mert
nem adtam tudtotokra, hogy hogyan lehettek mindig egészségesek. Az ilyen kijelentés
nyílván káromkodás lenne felém.”
6/437
„Az akkori vallási vezetők állítása szerint szinte minden vallási törvényt áthágtam. Nem
tartottam meg az előírt böjtöket, megszegtem az Úr napjának előírásait, a tisztálkodási
törvényeket, ezekhez még hozzájött, hogy utcanőkkel, vámosokkal, a nép söpredékeivel
tartottam fenn kapcsolatot. Még az egyházi adó megfizetéséből is bizonyos értelemben
tréfát űztem. Közben még anyámat is bizonyos értelemben megtagadtam, (Máté 12: 4849.), népem egyszerű polgárait pedig arra akartam rávenni, hogy szeressék a római
megszálló katonákat, akik népünk legnagyobb ellenségei voltak. Sőt! Azt mondtam:
"Inkább szeressétek ellenségeiteket!" De káromkodtam is az akkori egyházi vezetők szerint,
mivel istenné tettem magamat, s Istent atyámnak mertem nevezni. Sőt, még azt is
állítottam, hogy ez az Isten a ti Atyátok is! Ugyanakkor árulómat, aki Engem eladott, még
barátai előtt sem lepleztem le, pedig a józan ész nyilván ezt kívánta volna.”
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6/444
„Az imának nagyon sokféle formája van. Minden komolyabb hittankönyv, imakönyv, bőven
nyújt ezekről információkat. Velem beszélgetni nem rendkívüli dolog, hanem az egyik
legtermészetesebb emberi magatartás. Olyan ez, mint a káromkodás, csak pozitív töltettel.
Nem kell hozzá különleges tanulmányokat folytatni. Hinni kell Bennem, és szeretni kell
Engem. Tehát Értem élni, tenni, amit teszel, és ezt jó szándékkal kell tenned. Ilyen egyszerű.”
7/580.
„Kérdező:
1. Van-e kiút a katasztrofális anyagi helyzetemből?
2. Sokszor elborul az agyam, s ilyenkor csúnyán káromkodom, pedig nem akarok.
3. Miért halnak meg ártatlan gyermekek?
HANG:
„1. Katasztrofális anyagi helyzete csak annak van, akinek gyakran elborul az agya, és
csúnyán káromkodik, pedig azt hiszi, hogy nem akarja. Ezt azt jelenti magyarul, hogy csak
annak vannak anyagi gondjai felsőfokon, akinek életében Én a legalsóbb fokot foglalhatom
csak el.
Amíg valaki nem tud magának parancsolni, addig Isten nem működhet életében. Isten
nem hagy magából gúnyt űzni. Aki kéri az Én segítségemet, s hiszi azt, hogy nem a levegőbe
beszél, amikor imádkozik, az feltétlenül megtapasztalja, hogy áldásom van az életén. Amíg
nem látod meg, hogy eddigi életedben mennyi mindent köszönhetsz Nekem, amíg nem fáj a
lelked azért, hogy annyira hálátlan voltál eddig Velem szemben, addig nem tudok melléd
állni úgy, hogy az anyagi világ értékeit eszköznek használd a Felém vezető úton.
2. Sokkal többet kellene tanulnod és gyakorolnod a szeretésnek azt a formáját,
melyet Én kínálok fel neked.
A soha senkinek nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás, a másokért élés
szent háromságát nagyon komolyan kellene venned, ha valóban hiszel Bennem. Tudomásul
kell venned, hogy semmit nem adnak ingyen. A boldogságot, a benső békét, harmóniát sem!
Ezért komolyan meg kell küzdened neked is, másoknak is. Rá kell ébredned, hogy nem
másokat, hanem magadat kell megnevelned, ha ember akarsz lenni. Ahhoz pedig, hogy
boldog gyermeke légy Istennek, az kell, hogy saját szavaiddal minden nap mond el, lásd meg,
miért kell hálásnak lenned Nekem.
3. Az ártatlan gyermekekkel kapcsolatban nagyon nem jól látod az életet. Te csak azt
a nyúlfarknyi életet veszed számításba, amelyet pár évtizeddel tudtok mérni. Talán nem is
gondolsz arra, hogy egy megszületett gyermeknek már mennyi élete és mennyi vétke
lehetett, hogy ismét le kellett jönnie a földre azért, mert bőségesen van vezekelni valója.
Nem is tudom, minek nézed te az Istent? Még embernek is gazember az, aki
szenvedteti az ártatlanokat! Istenről ezt feltételezni valóban káromkodás, mégpedig
ocsmány káromkodás.
Aztán itt van maga a halál. Úgy beszélsz róla, mintha az rossz lenne. Sokkal rosszabb
a születés, mint a halál. A földi élet sokkal jobban pokol mindenki számára, mint te
gondolod. A te számodra is az!
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Ahogyan te leveledben megnyilatkozol, abból azt lehet kiolvasni bárkinek, hogy
valójában nem is hiszel abban a boldog örök életben, ahová mindenkit vár az Én Atyám, a ti
Atyátok. Nem hiszed el, hogy Istent látni jobb, mint nem látni.
Nagyon szeretlek, és kicsit sajnállak. De bízom abban, hogy egyszer te is ráébredsz
arra, hogy Isten egyáltalán nem olyan, mint te gondolod, hanem olyan, mint Én, Jézus
voltam és vagyok köztetek.”
7/591
„A gyilkos hazugságnak ádáz dühe ömlött akkor szét e földrészen (Megjegyzés: 1956-ról van
szó), s azok az égi lelkek, akik feladatuknak tudták ennek az országnak gondját oldozgatni,
akkor tapasztalhatták, hogy az ártó erők éltető eleme országotokban a káromkodás,
ocsmány beszéd, amely csak imádsággal csökkenthető. Csodálatos imaközösségek alakultak
ekkor! Ezeknek az imaközösségeknek kegyelmi hatásai tették lehetővé, hogy ma vágy
ébredjen egyesek szívében arra, hogy együtt akarjanak Velem élni.”
8/629
„A ti országotok nagyon káromkodó ország. Nagyon fontos volna, ha gyarapodna azoknak a
száma, akik többet és buzgóbban imádkoznának, éppen azért, hogy országotokban a
káromlás iszonyatát mérsékeljék. Tőled is kérek további buzgóságot és okosságot, hogy
unokáidat önzetlen életre és buzgó imára neveld. De vigyázz! Gyermeket csak akkor és csak
addig szabad imádkozásra bíztatni, amikor és ameddig önkéntesen, szívesen teszi ezt. E
téren már nagyon sokat ártottak azok a felnőttek, akik kényszert alkalmaztak, hogy a
gyermeket imára bírják. Földi ajándékozással sem szabad kecsegtetni a gyerekeket az
imádkozás érdekében.”
8/684
„Drága Gyermekem! Hidd el, hogy minden belül dől el az ember életében. A külső forma
csupán kerete azoknak a lehetőségeknek, amelyek alapján mindenkinek le kell vizsgáznia
önmaga előtt. Nincs kivétel. Férjed semmivel sincs jobb állapotban, mint te. És senkinek sincs
több és jobb lehetősége a boldogságra, mint neked. Ha ez nem lenne így, akkor Isten sem
igazságos, sem szeretetteljes nem lenne. Ha pedig valaki a SZERETETRE azt mondja, hogy
nem szeret,(1.Jn.4;8), az IGAZSÁGRA pedig, hogy hazugság (János 14;6), akkor az
káromkodik, s annak nincs mit mondanom.”
9/762
Kérdező: Apám káromkodó stílusa hat rám.
„Ha bárki közeledben olyan beszédet, viselkedést mutat, amiről tudod, hogy Engem bánt,
akkor ez alkalom arra, hogy te vigasztalj Engem. Engem tiszta beszéddel, dicsőítő imákkal,
áldozatot vállaló szeretetmegnyilvánulásokkal, önmegtagadó fegyelmi eszközökkel nagyon
lehet vigasztalni, és meg is teszik ezt azok, akik nemcsak szájukkal, de szívükkel is szeretnek
Engem. Tégy te is így!”
10/847
„Azt pedig soha ne higgye el se Natália nővérnek, se másnak, hogy Isten ezt a káromkodós
népet jobban szereti, mint más országok népeit. Isten nem országokban, hanem Jézusban
gondolkodik, tehát saját Fiában. Ebből logikusan következik, hogy mindazokban, akik
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elfogadják Fiát Uruknak, Megszabadítójuknak. Magyarok istene nem létezik! Csak egy
Isten, aki számára Magyarország sem létezik, csak mennyek országa, és olyan emberek, akik
bármely, maguk által csinált országban is élnek, életüket a mennyek országa felé irányítják.
De nem imákkal! Nem az, aki mondja Neki: Uram! Uram!, hanem az, aki SZERET!!! Az ima
nagyon fontos, de csak addig jó, amíg a valódi szeretetet növeli. Különben pótcselekvés,
önbecsapás, tévedés.”
16/1502
„A ti országotok az egyik legkáromkodósabb ország! Vesztetekbe rohantok, ha meg nem
tértek! Nincs az a szent István, nincs az a Szűzanya, aki meg tudna menteni benneteket, ha
ti nem vagytok hajlandók felhasználni, elfogadni azokat a kegyelmeket, amelyeket
Sükösdről, Medjugorjéből, a HANG köteteiből árasztok a világra! Mondd, mit tegyek még,
amit nem tettem meg értetek?”

16/1557
„Én senkinek nem engedek erején felüli keresztet hordozni! Ha a látszat mégis ezt mutatja,
akkor növelem az erőt! De olyan nem lehetséges, hogy valakit egy másik miatt engednék
lelkileg tönkremenni! Ilyesmit feltételezni Rólam, ez egyenesen KÁROMKODÁS! Általam
mindenki megtalálja azt az erőt, azt a lelki békét, ami bár együtt járhat bármilyen nagy
szenvedéssel, mégis boldogságot, szívbékét jelent a földön.”
16/1572
„Isten nevével kapcsolatban arról van szó, hogy ne minden szíre-szóra hivatkozzatok Istenre.
Inkább éljetek belőle, mint hivatkoztok rá! Aki pedig Isten nevét szidja, tehát káromkodik, az
nyilván azért teszi ezt, mert nagyon helytelen és torz istenképpel rendelkezik. Az ilyeneket
nem kell komolyan venned. Az ilyen emberek sajnálatra méltóak, mert nem élik meg azt,
hogy Isten a legjobban szerető JÓ BARÁT!”
17/1631
„Isten mindig, mindenkinek megadja azt a lehetőséget, hogy boldog legyen. Azért teremtett
boldogságra mindenkit, mert képes erre! Aki úgy gondolja, hogy Isten nem képes őt
boldogítani, vagy azt gondolja, hogy nem akarja őt boldogítani, pedig arra teremtette, az
káromkodik!”
19/1866
“Egységesítő elvnek lennie kell! Pétert, mint nős embert, láttam legalkalmasabbnak arra,
hogy a többieket Lelkem erejével összefogja. De nem hagytam kétséget afelől, hogy abban a
pillanatban, mihelyt nem az Én gondolataim vezérlik, elhatároljam Magamat tőle (Máté
16;23).
Ami pedig a kulcsokat illeti, azok csak akkor tudnak nyitni, ha zárat nyújt hozzá valaki.
E kulcsokkal történő bezárásnak csak annyiban van értelme, amennyiben valaki nem nyújt
kulcsot a nyitás érdekében. Egész tanításom egyöntetűen hirdette, hogy nem lehet aktív
módon bezáró szerepe az Általam Péterre bízott kulcsoknak. Teljes képtelenség, hogy e
kulcsokat bárki is zárásra használni tudná, ha egy lélek ki akarja nyitni Felém a szívét! Ez
ellene mondana istenségemnek, emberségemnek egyaránt.
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Az úgynevezett joghatóság szintjén korlátozott feloldozások nem érintik a lényeget! A lényeg
e téren csak olyan tisztánlátásból eredhet, amely egyedül Istennek sajátja, s földi embernek
soha át nem adhatja a földi ember korlátoltsága miatt. Isten senkit sem tehet bábuvá! Ha
pedig embertől függene, hogy akit feloldoz, annak Isten megbocsát, akit nem, annak pedig
Isten sem tud megbocsátani, akkor a feloldozás szentsége nem az emberért lenne, hanem az
Istenért. Nem embernek, hanem Istennek adna lehetőséget az IRGALOMRA! Aki így
gondolkodik, az káromkodik!”
20/1934
„Felelős testi kapcsolat csak házasságon belül lehetséges. A ti korotok tele van felelőtlen
emberekkel, és ezek diktálják, formálják a közvéleményt. Ez az oka annak, hogy ma sokan
dicsekszenek azzal, ami szégyenük, és szégyenkeznek amiatt, amivel méltán
dicsekedhetnének. Amíg az imát csendben, szinte rejtetten mondják, addig a káromkodást
üvöltve harsogják. Nagyon szomorú az, hogy ezt tartjátok normálisnak. Iszonyatos
pusztulás vár világotokra. Abban a korban éltek, amelyről ezt mondtam: "Az Emberfia
mikor eljön, vajon talál-e hitet a földön?"(Lukács 18;8)”
20/1955
„Az, hogy gyermekként is tud csúnyán káromkodni, ez azt jelenti, hogy nem szoktatok
ilyenkor olyat a szájára ütni, hogy elmenjen máskor ettől a kedve! Majd ha kap pár pofont,
akkor megtanulja azt, hogy nem uralkodhat rajtatok.”
21/2086
„Isten mindenről tud, de ez nem jelenti azt, hogy minden olyan, mint az Isten képére
teremtett ember! Vagy te a tetűt, a poloskát is istenképűnek tartod talán? Mert, ha igen,
akkor a macskákban a bolhát el ne pusztítsd, és tartsd gyilkosnak azt a macskát, amelyik
megeszi az egeret, és minden madarat, a fecskét, a cinegét és minden védett madarat,
amelyik férgeket pusztít!
Bizony, ha így gondolkodsz, ez káromkodás, és ha ehhez ragaszkodsz, akkor a Szentlelket
káromolod! Erre pedig nincs bocsánat sem ezen, sem a másvilágon (Márk 3;29)! Ezért
mondom, hogy ezzel az életfelfogással nem tudok mit kezdeni.”
21/2113
„Eddig nagyszerűen álltál hozzá ahhoz, hogy szándékom szerint formálni tudjalak. Ha élni
kezd benned az, hogy az istenszeretőknek minden javukra válik, akkor már hálát is fogsz
tudni adni olyasmiért, amiért mások káromkodni szoktak!”
22/2151
„A félelmed a gonosztól nem más, mint tudatlanságod következménye. Tudnod kell, hogy az
Istent szeretőknek minden a javukra válik. A gonoszok energiája nem árthat az Isten
gyermekeinek. Ha árthatna, akkor ők erősebbek lennének, mint az Isten, ez pedig
káromkodás! Istennél hatalmasabb, erősebb, jobb, végtelenül irgalmasabb senki sem lehet a
világon!”
23/2326
„Engem, az Isten Fiát, Dániel próféta rendre Emberfiának nevezett olyankor, amikor
egyértelműen Isten Fiáról beszélt. Ez Nekem nagyon jól jött, mert akik tudni akarták, hogy az
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Emberfia nem más, mint Dániel szerint az Isten fia, azok tudták, hogy Én Isten Fia vagyok.
Akik pedig nem tudták, vagy nem akarták tudni, azokat nem botránkoztattam meg, illetve
nem adtam nekik alapot a jogos megbotránkozásra azzal, hogy Emberfiának neveztem
magamat. Még így is a legfőbb vád az volt Ellenem, hogy káromkodom, mivel Isten Fiának
tartom magamat.”
23/2329
„De ha véleményt akarsz hallani Tőlem a magyarról, mint népről, akkor el kell mondanom
neked, hogy semmi okod arra, hogy magyarságodnak örülj! Nemcsak azért, mert senkinek
nem érdem, se nem kitüntetés az, hogy milyen nációhoz tartozik, hanem azért, mert a
világon káromkodás, egymással áskálódásban, és gyermekgyilkosságban annyira élen járó
nép, mint a magyar, bizony nem található!”
24/2442
„Nem azért jöttem, hogy kiengeszteljem az Atyát! Olyan Atya nincs, aki iszonyatos haraggal
tekintett rátok mindaddig, amíg Engem meg nem öltetek! Olyan Atya nincs, aki csak akkor
tudott végre megnyugodni, amikor már az utolsót vonaglottam a kereszten! Aki azt mondja
nektek, hogy ezt követelte Isten igazságossága, akkor annak Én, Jézus, azt mondom, hogy a
világ legnagyobb igazságtalansága történt akkor, amikor Engem ártatlanul elítéltek és
megöltek. Bizony káromkodik az, aki a világ legnagyobb igazságtalanságát Isten
igazságosságával azonosnak mondja.”
25/2550
„Kérdező: Rohamok törnek rám, olyankor káromkodom, a Szűzanyát, Jézust bántom, stb.
Rontás van rajtam?
HANG: "Drága Gyermekem!
Örülök, hogy Hozzám fordultál, mert ez remélhetőleg azt jelenti, bízol abban, hogy Én tudok
neked segíteni. Enélkül ugyanis tehetetlen vagyok veletek szemben, ugyanis Szeretetem
számára oly drága a szabadságotok, hogy nem tehetek rajtatok erőszakot, még akkor sem,
ha teljesen nyilvánvalóan ártotok magatoknak. Te már azzal el is indultál a megoldás felé,
hogy Hozzám fordultál, de persze nagyon sok teendőd lesz a teljes gyógyulásig, és ezek földi
életed végéig szólnak, cserébe viszont a Mennyországot kapod meg már itt a földön, és az
örök életet.
Engem nem lehet csak úgy elveszíteni, Engem csak eldobni, mellőzni lehet. De nem érdemes,
feltétlenül rosszul jár az, aki ezt teszi, vagyis árt magának, a boldogságtól fosztja meg magát.
Csak akkor tudok neked segíteni, ha megtérsz Hozzám! Ez annyit jelent, hogy egy
nagyon komoly összeszedett imában elfogadsz Engem Uradnak, Megváltódnak,
Megmentődnek.
Könnyebb ezt megtenned, ha előbb megismersz Engem olyannak, amilyennek az
evangéliumaimban megismerhető vagyok, vagyis amilyen valójában vagyok. Ha alaposan
áttanulmányozod evangéliumaimat, akkor látni fogod, hogy nem alaptalanul kérem a
bizalmadat, nagyon is rászolgáltam. Médiumommal eddig már 23 HANG-kötetet adattam ki,
ezek segítségével hatékonyan alakíthatod át gondolkodásodat az Én szándékom szerint. Az
imák közül számodra a legfontosabb most a hálaadó ima. Már a rohamok előtt jóval, sőt
bármikor, amikor eszedbe jut, adj hálát Nekem ezekért az állapotokért, buzgón és
állhatatosan dicsőítsd érte Istent, áldjad azokat, akik ezt csinálják veled! A Sötétség
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Fejedelme nem örül annak, ha ténykedéseinek Istent-dicsőítés a következménye, s ha elég
kitartó leszel a hálálkodásban, dicsőítésben, akkor előbb-utóbb el fog téged hagyni. A
hálaima egyébként is létszükségletek! Ez nyitja meg a szemeiteket arra, hogy észrevegyétek
életetekben Isten végtelen nagylelkűségét, kifogyhatatlan adását, felülmúlhatatlan
szeretetét. Ha hálát adtok mindenért, ami ér benneteket, legyen az földi szemmel nézve a
legnagyobb rossznak tűnő is, akkor hamarosan megtapasztaljátok ti magatok, hogy az
enyéimet csak jó érheti, hiszen az abszolút JÓSÁG gyermekei, s az abszolút JÓSÁG csak jót
adhat.
S ha már elkezdted gondolkodásodat Hozzám igazítani, akkor a párbeszédimában még
fokozottabban tudok rendelkezésedre állni (lásd részletesen a HANG 1. kötetében!).
Megáldalak a MEGTÉRÉS KEGYELMÉVEL!”
27/2731
„Amikor Én, Jézus, azt mondtam, hogy amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza, akkor
nem azt mondtam, hogy nem lehet elválasztani, hanem azt, hogy nem szabad elválasztani.
Káromkodni sem szabad, de lehet.”
29/3028
„Az egészség fabatkát sem ér, ha a kárhozat felé menetel valaki, és a betegség a legnagyobb
kegyelmek kegyelme, ha Hozzám, Jézushoz közelebb juthat általa valaki. Sőt! Szinte
törvényszerű, hogy nem a testi egészség által kerülnek Hozzám közelebb az emberek, hanem
a bajaik, betegségeik által! Még a legkáromkodósabb emberek is 'jajistenemeznek', ha
bajban vannak, és még a leghithűségesebb embereknek is nagy nehézségükbe kerül
helytállniuk, ha nagyon jól megy a soruk!”
30/3127
„Mivel betegségben pontosan olyan boldog lehet valaki, mint egészségesen (s ennek
ellenkezője is igaz, vagyis az, hogy egészségesen is lehet boldog, vagy boldogtalan bárki),
ezért egyértelművé kell tenned magadban azt az igazságot, hogy senkit nem
boldogtalaníthat olyasmi, amiről nem tehet, Ha nem így lenne, akkor a Teremtő Isten lenne a
világ legnagyobb gonosztevője. Ez pedig nyilván káromkodás!”
33/3460
Kérdező: Egy káromkodós hölgyhöz járok dolgozni.
A káromkodós hölggyel kapcsolatban, aki megkérdezte tőled, hogy hol volt az Isten, amikor
ő a koncentrációs táborban volt, azt kellett volna mondanod, hogy a koncentrációs táborban
volt. Isten feltétlenül ott van mindenütt, ahol valakit bántanak (Máté 25; 35-36 és 42-43)! Aki
nem vigyáz a benne élő Istenre, arra nem tud vigyázni Isten, sem a koncentrációs táborban,
sem másutt. Abban csak szenvedni tud Isten úgy, mint a káromkodó hölgyben is.
De azért ne bántsd őt! Nem az igaz Istent szidja ő, hanem azt a torz istenképet, amely
valójában nincs is! Bár nagyon bután, de így tudja levezetni benső feszültségeit. Legtöbb
káromkodós ember nem gonosz, hanem buta, tehetetlen, neveletlen, szellemileg, lelkileg,
testileg terhelt. Mit lehet az ilyen embertől várni? Szeresd őt, és amikor káromkodik,
olyankor mondj el egy dicsőítő fohászt. Így az ő káromkodása, amely tulajdonképpen egy
nem létező Isten ellen irányul, felhívja figyelmedet arra, hogy a valós, létező Istent dicsőítsd.
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34/3497
„Az is nagyon természetes, hogy fiadról is elmondhatom neked szinte mindazt, amit férjedről
elmondtam. Nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy az ő magatartásának férjed, vagy a rossz
társaság az oka. Nem, nem és nem! Ő, egyedül ő az oka! Nem háríthatja másra ő sem a
felelősséget! Ha nem rajta múlna az, hogy a boldogság helyett a bódultságot választja, akkor
az Isten nem jó, hanem rossz Isten lenne! Ez pedig nyilván káromkodás!”
35/3639
„Mivel a föld nem mennyek országa, ezért a gondviselő Isten gondviselő szeretetét csak az
örökkévalóság szemüvegén át lehet felismerni. Ez nemcsak azt jelenti, hogy 'mi ez az
örökkévalósághoz képest', hanem azt is, hogy ti, akik rövid időre adósságtörlesztésre is
jöttetek le a földre, akkor éltek élő hitben, amikor hálát tudtok adni olyankor is, amikor e
világ fiai bosszankodnak, amikor hisztek abban, hogy az is a javatokra válik, ami miatt a világ
fiai káromkodnak. E hitetek feltétlenül képes hálaadásban megnyilvánulni!”
35/3702
„Istenben nincs változás! Isten, akivel Egylényegű vagyok, mindig szeret! Csak az értelmes
szeretet igazi. Tehát az, amely reméli, hogy segíteni tud. Önmagammal kerülnék ellentétbe,
ha értelmetlenül szeretnék. Márpedig így szeretném azokat, akikről tudom, hogy rajtuk soha
segíteni nem tudok, sőt nemcsak nem tudok, de nem is akarok! Ilyesmit Rólam, Jézusról
feltételezni, káromkodás!”
35/3727
„Olyan nincs, hogy a te magatartásod által mások boldogsága, vagy boldogtalanság dőlhetne
el! Ha így lenne, akkor Istent nem mondhatnátok jó Istennek, hanem rossz Istennek, ami
káromkodás!”
36/3780
„Az, amit Én, a te Jézusod megkívánok a Hozzám megtértektől, nem más, mint a hála-ima
felértékelése! Ez azt jelenti, hogy ami miatt a világ fiai háborognak, káromkodnak,
zúgolódnak, azok, akik elfogadnak Engem, Jézust, ilyenkor is képesek hálát mondani. Igen,
mert hisznek abban, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik!”
38/4026
„Az elviselésen és az imán kívül csak azt teheted, hogy ne tegyél Ellenem, ha erre akar téged
kényszeríteni bárki is. Imáid mindig ellensúlyozzák megzavarodott gyermeked káromlásait.
Valóban nem ő az, aki Istent bántani akarja, s valóban olyan isten nincs is, mint amilyen
istent ő szid, amikor káromkodik. Olyan szűzanya, olyan szent sincs!”
39/4240
„Kérdező: Férjem káromkodását sem tudom megszüntetni.
A legtöbb, amit tehetsz férjed ronda beszéde ellen, az az, hogy nem veszed át stílusát. Ne
javítgasd ki őt, mert ezzel csak olajat öntesz a tűzre! Te csak a magad nevében térhetsz meg,
de helyette nem. Az őt elviselésnél tovább nem léphetsz. Ha káromkodik, mondj magadban
egy röpke fohászt, mintegy ellensúlyozásképpen.”
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41/4378
„Isten nem lenne jó Isten, ha bárkinek a boldogsága nem az illetőn, hanem máson múlna!
Isten csak azért teremthetett mindenkit boldogságra, vagyis benső békére, mert e boldogság
kulcsát mindenkibe belekódolta, és nem másra bízta. Ha nem így lenne, akkor Isten gonosz
vagy buta lenne, ami nyilvánvalóan káromkodás. Gonosz lenne, ha az, aki boldoggá tehetné,
nem teszi őt azzá, és buta lenne, ha nem látta volna előre e boldogságvágy hiábavalóságát.
Mivel Isten végtelen szentség és bölcsesség, ezért az igazság csak az lehet, hogy mindenkinek
a boldogsága lényegileg önmagán múlik!”
41/4400
„A szexualitás soha nem volt megengedett házasság előtt! Jézus mindenkor tiltotta
házastársak elválását! Igaz, hogy a káromkodást is mindig tiltotta az Isten, mégis
káromkodnak az emberek. A HANG soha nem engedte meg az elválást! Esetleg arról lehet
szó a HANG-ra hivatkozva, hogy a HANG nem tartja Isten előtt megkötöttnek azt a
kapcsolatot, amely elválással végződik. De az Isten által valóban megkötött párkapcsolat
elválását nem tartja lehetségesnek! Isten által akkor valóságos a felek házasságkötése, ha
valóban megmásíthatatlanul vállalják azt mindketten, hogy Istenhez egyre közelebb akarják
segíteni egymást! A HANG szerint az ilyen házasság nem végződhet felbomlással.”
41/4452
„Azok, akik körülményeik megváltoztatásától, tehát másoktól várják boldogságuk
megtalálását, nem kevesebbet állítanak, mint azt, hogy az az Isten, aki mindenkit
boldogságra teremtett, senkinek nem teszi ezt lehetővé, és ezt senki más sem tudja más
számára lehetővé tenni, bármennyire is akarná ezt bárki is. Ez a nézet, enyhén szólva,
káromkodás!”
42/4528
„Ha csak megjátszottam volna azt, hogy meghaltam, és nem támadtam volna fel, pedig erről
világosan beszéltem, akkor pontosan azokat csaptam volna be, akik a legjobban szerettek!
Ezt Rólam feltételezni, enyhén szólva: káromkodás!”
42/4564
„Nagyon természetes, hogy a telefon-segélyszolgálat hatásra is elállhat valaki rossz tervétől.
Mint ahogy egy ember káromkodásának hatására is megundorodhat valaki a káromkodástól.
De ez nem jelentheti azt, hogy érdemes káromkodni, mert így is megundorodhat valaki
ettől.”
42/4640
„Nekem immár 6 milliárd gyermekem él a Földön. Mondhatom, hogy alig van olyan
nemzet, amely úgy tudna káromkodni, mint ti magyarok!”
43/4727
„Az Isten attól Isten, hogy teljes és tökéletes. Mivel e két tartalom elválaszthatatlan
egymástól, ezért az Istenben nincs ellentmondás! Így is szoktátok nevezni, hogy
ABSZOLÚTUM! Lényegéből fakadóan tehát nem lehet belőle kettő, mert ellentmondásba
kerülne önmagával, ugyanis két teljesség nem létezhet! A teljesség attól tökéletes, hogy
ahhoz hozzáadni, abból elvenni nem lehet. Nem, mert mind a két lehetőség a

10

tökéletességhez képest hiányt fogalmazna meg. Tehát az Isten a teljességében tökéletes,
ezért képtelenség azt feltételezni, hogy az Isten nem ismeri önmagát! Az önismeret hiánya is
hiány! Ha úgy lenne, ahogy a könyv írója állítja, akkor szellemtestbe született
teremtményeimtől, mint kísérleti patkányoktól várnám nyomorúságos életük
megtapasztalását, hogy azt beépítve magamba, törekedjek a teljességre. Ilyen gondolatokra
csak a sátán képes! Azért is káromkodás az idézet, mert teremtményeim csak Általam
juthatnak önismeretre, ezért bárhogyan cselekednek, abból a jó Tőlem van, a rossz pedig
továbbra is a szeretet hiányát jelenti, s az nem származhat Tőlem! Azt, hogy Jóisten vagyok,
azt eddig is tudtam, Nekem ehhez nem kell 'kívülről' megtapasztalás! Megtapasztalás nektek
kell erről, mert így nyer az életetek értelmet!
Szent Pál arra tanított benneteket, hogy egyedül a hit üdvözít. Én, Jézus pedig azt tanítottam
nektek, hogy nem mindenki, aki mondja Nekem: Uram, Uram, megy be az Isten országába,
hanem az, aki hallgatja és teszi az Én Mennyei Atyám akaratát. A belém vetett hit az mindig
cselekedetekre ösztönöz! Így is mondhatnám, az hisz, aki cselekszi a hitét! De így is
mondhatnám, hogy gyümölcseiről ismerik meg a fát! Semmit nem ért volna a nektek
átadott tanításom, ha a cselekedeteimmel nem igazolom azt! Mert aki meg is teszi és így
tanítja, azt nagynak mondják az Egek Királyságában. A farizeusok, írástudók és vének, a
képmutatók - akikből hiányzott az irgalom, a megbocsátás, a felebaráti szeretet - ezeket
tőletek elvárták, nehogy lerángassátok őket bársonyszékeikről, de ők nem tették, hogy
hatalmon tudjanak maradni, hogy továbbra is belőletek tudjanak élni! Senki nem kerül a
Mennyek Országába, aki nem képes irgalmas cselekedetekre a kiszolgáltatottak felé! Erről
beszéltem akkor, amikor Atyám jobbjára állítottam azokat, akik ennem adtak, mikor
éheztem; innom adtak, mikor szomjaztam; idegen vendég voltam és befogadtak; mezítelen
voltam és felruháztak; beteg voltam és meglátogattak; börtönben voltam és eljöttek hozzám,
mert amit eggyel e legkisebb testvéreimmel tettetek, velem tettétek. (Máté; 25-40) Szent
Pált azért hoztam fel példának elétek, mert a Belém vetett hite óriássá tette őt! De a könyv
írója, aki Rám hivatkozva állítja azt, hogy Engem, Jézust nem érdekelnek az emberek
cselekedetei, a fentiek tükrében káromkodik!”
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