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Megváltás 
 

Kulcsszavak: megváltás 
 (35 Hang-levél, 10 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 kihelyezett Cd borító hátoldalán 
olvashatsz.  Átlagos letöltési idő 8 perc. 

4. A hírlevelet szabadon felhasználhatjátok mások lelki, szellemi épülésére 
 
 
2/105 
A megváltás éppen azoknak örömforrás odaát, akik itt a földön lemondtak róla. Ha ezt 
megértitek, akkor még a tömegmészárlásokban sem az áldozatokat fogjátok sajnálni, hanem 
a mészárlás kivitelezőit. Még keresztutamon is leállítottam azokat, akik Engem sajnálni 
akartak. 
 
3/219 
Van reinkarnáció. Éppen úgy van, mint ahogy van megváltás. De amint Én annak idején nem 
neveztem magamat Megváltónak, mert e szó alatt egészen mást értettek hallgatóim, mint 
Én, így e szó alatt is: reinkarnáció, nem azt értik az emberek, amit az valójában jelent. Ti sem 
azt értitek. Számotokra is okosabb lenne nem ezzel foglalkozni, hanem azzal, ami a 
teendőtök külön-külön és együttesen. Ezt azért mondom, mert a reinkarnációnak ténye 
egyáltalán nem érinti földi életetek lényegét, tartalmát. Legalábbis, ami a ti tevékenységi 
körötöket, a mindennapi életben vállalandó felelősségeteket illeti. 
 
6/438 
Kérdező: Egy halottról szeretnék tudni valamit. 
Médium: Uram! Én nem vagyok sem halottidéző, sem halott látó. Kérlek, mond meg, 
utasítsam-e el a kérdező kérését? 
HANG:" Ne utasíts el semmit és senkit. Ami szeretetből jön, és aki jó szándékú érdeklődő, 
annak állj rendelkezésére. Lehetőséget adok arra, hogy beszélj az illetővel." 
 "Bemutatkozom. Betért vagyok. Nem megtért. Itt már az is nagydolog, ha valaki 
betért lehet. Sokan vagyunk betértek. Átmeneti az állapotunk. Türelmesen várom, hogy 
mikor szólítanak tovább. Itt nem percekkel mérik az időt. Itt ezer év annyi, mint nálatok egy 
nap. De ez is csak hasonlat. Míg várnom kell, addig ismeretségeket kötök, kapcsolatokban 
mérem föl magam.  
 Kezdek kíváncsi lenni.  Ez itt nagyon fontos! Tudom, hogy ez segít előre, mert aki még 
nem elég kíváncsi, annak stagnál a fejlődése. Szívesen mennék a földre is vissza, de ez nem 
rajtam múlik csupán. Ha csak rajtam múlna, akkor jobban meggondolnám, s lehet, hogy nem 
vállalnám. Azért mondtam, hogy szívesen mennék a földre, mert nem gondolom még át 
eléggé helyzetemet. Ezért mondtam, hogy ha meggondolnám, akkor nem biztos, hogy 
lemennék.  
 Van bennem sok bizonyosság, de van sok bizonytalanság is. Ezért jobb, ha nem zavar 
senki, mert bizonytalanságomban talán másokat is elbizonytalaníthatok. Nem akarok ártani 
senkinek. Számomra még hűvös szó a szeretet. Pedig tudom, hogy csak ez melegíthet fel 
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mindenkit. 
  Sokat hallok Jézusról. Nem találkoztam még Vele úgy, hogy átláthassam egészen 
magam. Már láttam őt. Itt Ő a világosság, és egy olyan furcsa ölelés, amihez foghatót a 
földön el sem lehet képzelni. Tudod, hogy ölel, mégsem nevezheted biztonságnak. Tudod, 
hogy nincs nagyobb biztonság Nála, de mindig ott van lelkedben valami elvárás az Ő 
irányából feléd, s te tudod, hogy még messze vagy ettől az elvárástól, tehát attól, aki 
lehetnél most, ha a földi életben más lett volna az értékrended. 
 
Az értékrend. Igen, az értékrend. Ezzel a gondolattal vagyok itt legjobban megkötözve. Nem 
szabadulhatok tőle, mert tudom, hogy ez a kötelék az egyedüli, mely szabaddá akar tenni. 
Ugye furcsákat mondok.  Nem tudom magamat jobban kifejezni. De nektek nem is engem 
kell megértenetek, hanem Jézust. Ő ezért ment a földre. Nem megváltásra. Megértésre. 
Nem üzletkötő, hanem szabadító. Ő nem megváltó, de VÁLTÓ! Jó irányban beállított VÁLTÓ. 
Őt át lehet váltani, s akkor történnek kisiklások. Sokan átváltották már Őt a földön. Én is 
átváltottam Őt többször is. Ő mindig visszaváltja önmagát. Őt nem szabadna átváltanotok, 
de föl kellene váltanotok. Ha újra a földre mennék, akkor csak azért mennék, hogy fölváltsam 
őt, hogy beváltsam az itt kiérlelődött elhatározásomat, s megvalósítsam elvárásait. 
Ha imádkoztok értem, az jó, az nagyon jó. Az nem zavar. De ha kérdeztek, az zavar. Ezért 
nekem jobb, ha nem zavartok, mert zavartságom nem segíti szívetek nyugalmát. Pedig én 
segíteni akarok. Csak segíteni. Mindig, mindenkinek, mindenben, csak segíteni. 
 Búcsúzom azzal, hogy megköszönöm a FÉNYNEK a kapott lehetőséget, melyben 
elmondhattam azt, amit elmondhattam. 

 
6/455 
Azok a lények, akiket rossz ufóknak szoktatok nevezni, azok olyan sebzett szellemek, akik 
szintén rászorulnak szeretetemre, de ennek az ő számukra hasznos formáját csak nálatok 
tudják megtalálni. Ezért mondtam annak idején, hogy INKÁBB SZERESSÉTEK 
ELLENSÉGEITEKET. Igen. Számukra a bennetek élő szeretetem az egyedüli megváltás. Csak az 
ellenségszeretet képes diadalt aratni a pokol felett. Semmi más! 
 
6/486 
Feltámadás van, nem is egy. Mindannyiszor, ahányszor valaki meghal, egyben fel is támad. 
Lesz majd egy végleges, végső feltámadás, amikor is elérkezettnek látom az időt arra, hogy új 
ég és új föld legyen. Akkor majd megjelenek az ég felhőiben teljes hatalommal és 
dicsőségben, s akkor hallani fogjátok, hogy most már valóban elérkezett hozzátok a ti 
megváltásotok (Lukács 21; 28). De míg ez meg nem történik, addig van lehetőségük az itteni 
szellemeknek, tehát a földön már egyszer megholtaknak is arra, hogy újra legyen egy olyan 
összesűrített gondolat, melyben megjelenhetnek a földön azért, hogy szeretetük tisztuljon 
vagy tisztítson. Nincs tehát ebben semmi ellentmondás a föltámadással kapcsolatban. Ezzel 
válaszoltam a 2-dik pont kérdésére is. 
 
6/492 
Benned nincs megfelelő értelmezésben a krisztusi megváltás.  Olyan megváltás, amilyen a te 
tudatodban van, olyan a valóságban nem létezik. Én senki helyett nem csináltam meg 
semmit. Főleg nem csináltam olyat, hogy megváltoztattam volna az Isten szeretetét az 
emberek felé. Isten földre jövetelem előtt sem szerette kevésbé, sem jobban az embereket, 
mint földre jövetelem után. Azt talán mondanom sem kell, hisz minden nap 
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tapasztalhatjátok, hogy az emberek szeretetét Istenhez és egymáshoz szintén nem sikerült 
megváltoztatnom. Sajnos, nem lettetek jobbak azóta, hogy eljöttem közétek. Legalábbis attól 
nem, hogy közétek jöttem. Furcsa módon olyan emberek vitték gyakran előbbre 
elgondolásaimat a világban, akiknek eszük ágában sem volt, hogy Engem tűzzenek 
zászlajukra. Azok pedig, akik hivatalból emlegették nevemet, inkább lejárattak Engem, mint 
segítettek volna Bennem, Velem és Általam szebbé tenni a földet. 
Most nem fejtem ki előtted a valódi és Általam képviselt megváltást, csak annyit mondok 
erről, hogy az még kicsit odébb van, amikor hallani fogjátok Tőlem:" Emeljétek fel fejeteket, 
mert elérkezett a ti megváltástok." (Lukács 21; 28). Jelenleg tehát még nem érkezett el! 
Ha pedig még nem érkezett el az általad említett megváltás, akkor remélem, az általad 
elgondolt reinkarnációval sem lehet ellentétben. 
 
6/496 
Tisztán kell látnod, hogy mit is jelent a karma. A vállalt földi élet sok kisebb-nagyobb döntés 
sorozatából áll. E döntések nagyságának és mélységének megítélése, sajnos nem azonos a 
születés előtt és a születés után. Ha azonos lenne, akkor nem lenne semmi komoly baj. A 
nehézséget éppen az jelenti, hogy más a mérleg születés előtt, és más a születés után.  
Ennek aztán nagyon sok keserű következménye van. A csalódások, kiábrándulások, a Velem 
való konfrontálások egész áradatát idézheti ez elő bennetek. És itt lép most be életetekbe a 
megváltás. 
A MEGVÁLTÁS-ról annyi badarságot beszélnek össze, hogy ma már szinte nem találkozol 
emberrel, aki értelmet megnyugtató választ tudna adni neked e kérdésben. A MEGVÁLÁS 
nem más, mint az, hogy elhoztam számotokra azt a mérleget, amely születésetek előtt még 
ismert volt. Azért hoztam el, hogy ezen a mérlegen mérjétek le a földi életben hozott 
döntéseiteket. Ezen, és ne máson!  
A MEGVÁLTÁS nem más, mint FÉNY! De az a FÉNY csak annak segít, annak ad eligazítást, aki 
rányitja szívének a szemét a FÉNYRE, vagyis HISZ! 
 
10/780 
Akkor kezdesz tanítványom lenni, ha az kezd érdekelni, hogy Én mit tanítottam, és az, hogy 
Velem mi van?! Ha tanulsz Engem, akkor megtapasztalásaid is lesznek. Újra és újra mondom: 
Én tanítani jöttem közétek, mert boldogtalanságotok forrása vétkes, vagy vétlen 
tudatlanságotok. Abban mindkettő megegyezik, hogy pótolni kell egy hiányt. Megváltásotok 
nem más, mint fölkínálása Részemről annak a világosságnak, amely el tudja oszlatni 
értelmetek egéről a butaság sötét felhőit. Az a megváltott, aki ezt a megvilágosítást, 
megvilágosodást elfogadja. Semmit nem megy előre életetek, ha erőmet használjátok, de 
világszemléletemet nem ismeritek. Semmit nem használ sem az egészség, sem a gazdagság, 
sem a hatalom, ha nem láttok az Én szememmel, ha nem gondolkodtok az Én eszemmel, ha 
nem égtek az Én Lelkem által. 
 
13/1208 
Az említett médium is korának gyermeke volt, és amint prófétáim, ő is kénytelen volt 
belevinni a Lelkem által sugallt gondolatba önmagát, az akkor is, és ma is, minden jó 
szándékú ember által elfogadott megváltáselméletet, amelyhez a valóságnak alig van köze. 
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16/1471 
Minden emberről el lehet mondani, hogy élete két részből tevődik össze. Az egyik az, hogy 
hatások érik, a másik az, hogy ő hat másokra. Velem olyan megváltás jött el közétek, amely 
mindkét részt boldogítóvá teszi azoknak, akik vállalják a gondolkodásuk átalakítását. Ez olyan 
feltétel, amelyet semmivel nem lehet lecserélni, nem lehet helyettesíteni! 
 
16/1506 
Kérdező: Ha Júdás nem árulta volna el Jézust, akkor lenne megváltás? 
Tudod-e, mi a megváltás? Nyilván nem tudod, mert ha tudnád, akkor nem tetted volna fel 
ezt a kérdést. A megváltásnak annyiban van köze Júdás árulásához, amennyi köze van az Én 
életemhez. Igen. Én nem Júdás árulása miatt tudtam meghozni a megváltást, hanem életem 
odaadása által. Vagyis azáltal, hogy elmondtam és megmutattam nektek, hogy aki befogad 
Engem szívébe, annak számára megszűnt a földön a rossz! Csak jó van számára!  
Ennek meglátására viszont nem elég az, amit Én mondottam és tettem. Át kell alakítani 
gondolkodásotokat ebbe az irányba. Tehát meg kell látnotok, be kell látnotok, hogy bármi 
történik veletek, az csak javatokra válhat, ha bennetek élhetek! Ez a megváltás lényege! 
Hogy ez Júdással vagy Júdás nélkül történt, kereszthalállal vagy kereszthalál nélkül, az 
teljesen mindegy! A megváltás nem az, amit Velem csináltak, hanem az, amit Én csináltam 
magammal, vagyis az, hogy teljesen odaadtam magamat nektek. Így teljesen azé vagyok, aki 
befogad Engem. Aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, ahhoz elmegyünk, és lakást 
veszünk nála! Ettől kezdve őt baj nem érheti, mert bármi éri, az számára csak jót 
eredményezhet! 
 
16/1526 
A világmindenségnek nagy rendje, törvényei meg nem változhatnak! Ha tehát lelki 
fejlődésed javára válik, akkor biztos lehetsz benne, hogy visszajön felséged. De ha nem válik 
lelki fejlődésed javára, akkor, ha akarod, ha nem, nem jön vissza! Az előzőek alapján ez 
világos, mivel te csak jól járhatsz, akár visszajön, akár nem! Ez természetesen csak akkor igaz, 
ha elfogadtad a megváltást, vagyis Engem, vagyis azt, hogy nem érheti rossz azokat, akik az 
Enyéim! Ennek elfogadása komoly szellemi erőfeszítést igényel! De hát a boldogságot sem 
adják ingyen. Meg kell érte dolgozni, éspedig szellemi munkával, gondolkodásod 
átalakításával! 
 
16/1538 
A ti karmátok és a gyermek karmája egy olyan meghatározott sors, amelyben a hogyanra kell 
tennetek a hangsúlyt, és nem a miértre. Vagyis, ami történik, abból azt kell kiolvasnotok, 
amit Én küldök nektek abban, és nem saját elgondolásotok döntheti el, hogy mi jó és mi nem 
jó. Titeket CSAK JÓ érhet! Ez a MEGVÁLTÁS! 
 
17/1677 
Olyan méretű vállalkozást, amelyet ti felvállaltatok, általában nem lehet egy generáción belül 
megvalósítani úgy, hogy minden pontosan a maga helyére kerüljön. Csupán alapokat lehet 
elkezdeni lerakni. 
Saját földi életemben Én sem tudtam mást tenni, mint ezt. A többi a Lelkem tevékenységére 
várt. A Szentlélek viszont csak azokban tudta és tudja ma is folytatni a megváltást, 
megszabadítást, gyógyítást, akik ennek érdekében befogadják Őt magukba. 
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17/1697 
Sajnos, még a keresztény felekezetekben is gyakran hallani azt, hogy Én vállaltam bűneitek 
következményét, s szerintetek ez lenne a megváltás! Pedig az ilyen felfogás inkább 
istenkáromlás, mint megváltás. Az a sors, amit vállalnom kellett, és amiről azt mondtam, 
hogy nektek is vállalnotok kell, éppen azt jelenti, hogy nem akkor szeretlek benneteket, ha 
kedvetekben járok, hanem akkor, ha a mennyei Atyám kedvében járok! Így kell nektek is 
tennetek gyermekeitekkel. Nem nekik kell kedvükben járni, nem azon kell törni fejeteket, 
hogy őket hogyan tudnátok jobbá tenni, hanem azon, hogy Engem hogyan tudnátok egyre 
jobban megjeleníteni előttük. Hidd el, hogy számukra is ez volna a legjobb, és természetesen 
a te számodra az egyetlen, ami építő jellegű! 
 
20/1986 
A pusztító utálatosság szintén nem fogalmazható meg egy konkrét tárgyra, személyre, 
eseményre szűkítve! Amint ma beszéltek erkölcsi fertőről országotokban, s ezt nem lehet 
lokalizálni sem helyre, sem eseményre, sem személyre, éppen így a pusztító utálatosság is 
egy olyan gyűjtőfogalom, amelybe belefér minden, ami pusztító, ami utálatosság! 
 A világvégéről annyit, hogy az már kétezer évvel ezelőtt elkezdődött! Így fejeztem ezt 
akkor ki: "Betelt az idő... "(Márk 1; 15). Tudom, te arra az időre gondolsz, amikor 
fölrobbantjátok a földet. Hát valóban közel van az is, de még mindig inkább lehetőség, mint 
bizonyosság! Még mindig van némi menekülési esély, ha az imádság és a böjt széles körben 
elterjed!  
Azt az időt óriási katasztrófák előzik meg, amikor Én eljövök az ég felhőiben teljes 
hatalommal és dicsőséggel. Az új égnek és az új földnek ideje még nem érkezett el! De a 
pusztító utálatosság egyre látványosabban mutatja magát! Legyetek hát éberek és 
imádkozzatok, mert bár úgy jön a vég, mint a tolvaj, de amikor lecsap, akkor nagyon hirtelen, 
nagyon váratlan és nagyon kegyetlen lesz. 
Nem akarlak ijesztgetni benneteket! Nincs is okom rá, mert az Istent szeretőknek boldog 
pillanat lesz az! Föl fogjátok emelni fejeteket, örülni fogtok, mert elérkezett a ti 
megváltásotok! Örömötöket aztán már soha, senki el nem veheti tőletek! 
 
20/2021 
Neked most belülről vagyok örömforrás. Akkor pedig kívül- belül az leszek. Hallani fogod te 
is: "Emeljétek fel fejeteket, mert elérkezett a ti megváltásotok" (Lukács 21; 28)! 
 
21/2056 
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 
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arányban van felelősségszintje is mindenkinek. Ebbe a keretbe tartozik e kijelentés: "Aki 
sokat kapott, attól sokat is követlenek!" 
 
21/2101 
Akik úgy gondolják, hogy akkor járnak jól, ha egy hű és megértő társra lelnek, azok pontosan 
onnan várják életük ki- és beteljesülését, amitől az előző sorokban óvtalak. Nem magunkon 
belül, hanem kívülről várják életük boldogító megváltását.  
 
21/2118 
Kétségtelen, hogy egy munkahelyen pokollá tudja tenni az életet egy főnök, ha ezt akarja. Az 
is kétségtelen, hogy egy pont után ott kell hagyni azt a helyet, ahol valaki az idegösszeomlás 
szélére jut. De még két dolgot kétségtelenné kellene tenned magadban. Az egyik az, hogy 
minden körülmény olyan tükör, amelyben egyre jobban meg kell ismernie mindenkinek 
önmagát. A másik pedig az, hogy sorsát, mint karmikus vonalat, mindenki magával hozta 
azért, hogy arra a földön feloldást találjon. Az Általam megszerzett és felajánlott 
megváltásnak ez a lényege: Az istenszeretőknek minden javukra válik! 
 
21/2127 
El kell hinned, hogy az Isten boldog! El kell hinned, hogy az Isten benned sem lehet 
boldogtalan, mert csak egy Isten van, a boldog Isten! Isten azért boldog, mert úgy látja, hogy 
jó Neki! Ahhoz, hogy ne csak Isten legyen boldog benned, de te is boldog lény, úgy kell 
látnod, mint Ő. Ennek érdekében fel kell vállalnod egy szellemi munkát, amit gondolkodás-
átalakításnak hívnak. Ennek megvalósítása a következő: Miután már elhitted, hogy a boldog 
Isten benned is boldog, és azért, mert úgy látja, hogy jó Neki, hát neked is el kell kezdened 
gondolkodni azon, hogy miért jó neked az, ami van!? Ezt a szellemi munkát Isten sem veheti 
át tőletek, mint ahogy át sem adhatja automatikusan az Ő látását nektek. El kell hinned, hogy 
neked jó, nagyon jó, mindent felülmúlóan jó, hogy gyermeke vagy, és Ő JÓ ATYÁD, aki a 
szeretet körén belül mindenható, és ki kell találnod, hogy miért jó ez neked! De abból nem 
engedhetsz, hogy neked jó, mivel a JÓ Isten édes gyermeke vagy, akit Isten nem úgy szeret, 
mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon! Ezért van csak EGY belőled!  Ez a 
MEGVÁLTÁS! 
Én elhoztam nektek a MEGVÁLTÁST, de átvenni nektek kell a gondolkodás-átalakítás által. E 
megváltás véglegesült, beteljesedett formáját akkor élhetitek át, amikor második 
eljövetelemkor felszólítalak benneteket: Emeljétek fel fejeteket, mert elérkezett a ti 
megváltásotok (Lukács 21; 28). Addig a Megváltás folyamat, amelynek egyre nagyobb teret 
kell adnotok szívetekben. Vagyis annak, hogy nektek jó! De ezt meg is kell tudnotok 
magyarázni! Elsősorban önmagatoknak, ez a gondolkodás-átalakítás, utána másoknak, ez a 
tanúságtevés. 
 
21/2134 
Az újjászületés nem mindig azonos a Lélekkeresztséggel. Feltétlenül újjászületsz, ha őszinte 
szívvel elfogadsz Engem uradnak, megszabadítódnak! Vagyis elfogadod a megváltást, tehát 
azt, hogy felvállalod a gondolkodás-átalakítással járó szellemi munkát. Ez se több, se 
kevesebb, mint annak elfogadása, hogy törekedni fogsz meglátni mindenben azt, hogy 
egymáshoz tartozunk, tehát azt, hogy mindent javadra fordíthatsz Általam, Velem és 
Bennem! 
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22/2155 
Ha megérted azt, hogy csak önmagadért felelsz, akkor megérted azt is, hogy a boldog 
Istennek csak boldog gyermekei lehetnek! A megváltás éppen azt jelenti, hogy az, aki 
megváltottnak tudja magát, az minden rossztól megváltott, tehát minden szituációban csak 
azt kérdezheti önmagától, miért jó az neki, amit nem jónak él meg! Az Én földre-jöttömnek 
kulcsszava az volt, amit első nyilvános működésem elején fogalmaztam meg: "Alakítsátok át 
gondolkodásotokat"(Márk 1; 15)! 
 
22/2166 
A megváltás Velem kezdődött, általatok folytatódik, és majd Velem fejeződik be. Veled 
folytatódik akkor, ha vállalod a gondolkodás-átalakítást. Ennek módja az, hogy egyre többet 
tanulmányozod tanításomat, tehát a Bibliában található evangéliumok tartalmát. Ennek 
feltétlenül az lesz a következménye, hogy másokkal is akarsz erről beszélni. Ha pedig ketten-
hárman összejöttök az Én nevemben, akkor már megidéztek Engem, tehát ott vagyok 
közöttetek (Máté 18; 20). Ha ebből rendszert csinálsz, akkor megérted, hogy aki szeret 
Engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk és lakást veszünk nála (János 14; 23). Így 
folytatódik megváltásotok mindaddig, amíg újra vissza nem jövök olyan megtapasztalható 
módon, ahogy elmentem. Ekkor fogjátok hallani, hogy most már beteljesedett e megváltás 
(Lukács 21; 28). 
 
24/2362 
Látomásodat Tőlem, Jézustól kaptad! Soha nem fogod elfelejteni! Bizonyos értelemben 
neked Veronika kendőjévé kell válnod, hogy verejtékes arcomat, amely időnként annyira 
szomorú, Irántam való szereteteddel megtöröld. Valóban az olyan utolsó időket élitek, 
amelyet Én éltem, amikor keresztutamat jártam, amikor a kereszten függtem. Az idő betelt. 
Megváltásotok közel van már! Vállaljátok föl életemet, halálomat, hogy dicsőséges 
feltámadásomnak is részesei lehessetek! 
 
24/2376 
Amikor egy társaság azt képviseli, hogy akkor szabad, ha mindent, amit nem ismer, tilt, akkor 
az a társaság egy üvöltő ellentmondást képvisel. Nem a tiltás által, hanem a nyitás által lesz 
szabad valaki! A bármilyen irányban lezárt emberek nem ismernek sem Engem, sem az Atyát. 
Isten lényegéhez a nyitottság tarozik. A teremtés, a megváltás, a Lélek eljövetele, ezek mind 
Isten nyitottságának egy-egy megnyilvánulásai! 
 
29/2969 
Akkor fogadod el Tőlem a megváltásodat, ha komolyan foglalkozol e kérdéssel: 'Miért jó ez 
nekem?' (Mármint neked!) E kérdés megválaszolása által vállalod azt a gondolkodás-
átalakítást, amire felszólítottalak benneteket nyilvános működésem kezdetén (Márk 1; 15). 
 
30/3085 
A földi élet poklát nem az teszi pokollá, amit csináltok, hanem az, ahogy fogadjátok. A 
'MEGVÁLTÁS' másik neve: POZITÍV GONDOLKODÁS!' Így is mondhatnám: pozitív látás. Így is 
mondhatnám: Ez miért jó nekem?, mivel azt istenszeretőknek minden a javára válik! 
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30/3142 
A "megváltás" szó alatt azt értem, hogy mindaz, aki tudja, akár tud válaszolni, akár nem e 
kérdésére: miért jó ez nekem (mármint a kérdezőnek)?, feltétlenül csak jó lehet, ezért joggal 
képes hálát adni mindenért, mert hiszi, hogy mindent csak azért engedtem meg, mert az ő 
javára vált. Ez jelenti azt, hogy az IGAZ a HITBŐL él. 
 
32/3376 
Az egész földetekre kiható gyors változást pedig szintén csak a hitetlenek fogják 
katasztrófaként megélni. /Máté 24,30./ Azok viszont, akik hisznek bennem és kitartanak a 
szeretet mellett, azok tudni fogják, hogy a külső nehézségek múló percei a megváltást hozzák 
közel számukra. /Lukács 21,28./ 
 
35/3682 
Újra mondom: Bízzatok! Ha szívetekkel Hozzám tartoztok, akkor az Egyházamban beépült 
sátáni hierarchia sem árthat nektek! Csak maguknak árthatnak! Ti mindenképpen csak 
nyerhettek! Ez a MEGVÁLTÁS! Az a MEGVÁLTOTT, aki a szív szemével rálát arra, hogy ő csak 
jól járhat, ha Isten gyermekének tudhatja magát. Az a MEGVÁLTOTT, aki egyre jobban megéli 
azt, hogy többet ér a verebeknél! Ezt most hitben kell hordanotok. El kell hinnetek, hogy Én 
legyőztem a világot. Tudom, nem könnyű ez. Nem könnyű hinni egy kereszten vergődő, 
haldokló embernek akkor sem, ha ő Isten Fiának mondja magát! 
 
35/3754 
Egy nemrég megtért családapa nagypénteki bűnbánata. 
HÚSVÉTI BŰNBÁNATOM. 
Nekem ez az első olyan húsvét az életemben, amelyben Jézusé a főszerep. Most próbálom 
először ünnepként megélni az Ő halálát és feltámadását. Ahogy azon gondolkodom - 
nagypéntek reggel kutyasétáltatás közben - , vajon miért is halt meg Jézus úgy,  vajon miért 
kereszten kellett kínhalált szenvednie, hirtelen belém hasít a döbbentő felismerés: 
MIATTAM!!! Igen, én juttattam Jézust a keresztre! Igen, én! Azzal a gondolkodásmódommal, 
amivel még egy-két hónappal ezelőtt is azt bizonygattam Feri bácsinak Jézus tanításának 
koronája volt az Ő kereszthalála! Hogy e nélkül csak üres szavak lettek volna, amit az 
Országról és a szeretetről mondott. 
 Torokszorító volt ez a ráeszmélés! Potyogtak a könnyeim a porba, mert ez azt 
jelentette számomra, hogy én is ott lettem volna abban a tömegben, amelynek inkább 
Barabás kellett, mert az legalább csinált valamit. Én is ott lettem volna, és talán torkom-
szakadtából üvöltöttem volna, hogy feszítsétek meg... Mert nekem sem kellett volna egy 
olyan Isten, olyan Messiás, aki nem gazdaggá, erőssé, hatalmasság akar tenni, hanem kicsivé, 
szegénnyé, kiszolgáltatottá! 
 Mit számított volna nekem is a betegek gyógyítása, halottak feltámasztása, gonosz 
szellemek kiűzése! Én is valami igazi, valami nagy, erős és félelmetes csodajelet követeltem 
volna Tőle! Az, hogy nem egyedül voltam, hogy nem egyedül én öltem, ölettem meg Jézust, a 
legkevésbé sem vigasztalt.  
     Hogy ki, hogyan számol el a maga lelkiismeretével, nem tudom. Engem a saját bűnöm 
sújtott a porba! Az a felismerés, hogy énmiattam, az ilyenek miatt, mint én is voltam alig egy 
hónapja is, jutott Jézus a keresztre. 
     Furcsa. Nemrégiben, talán egy hónapja már felismertem, hogy tévedtem, amikor azt 
gondoltam, hogy Jézus a halálával, az 'önként' vállalt halálával váltott meg engem. 
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     De érzelmileg most, nagypéntek délelőtt zúdult rám a fájdalom, a keserűség. 
Rettenetesen fájt, hogy mennyi kínszenvedést okoztam Jézusnak! És talán a keresztre 
feszítésnél is jobban fájt Neki az a sok-sok bűn, szeretetlenség, harag, önféltés, átkozódás, 
irigység, kéjvágy... és felsorolni sem tudom, mi mindennel okoztam szenvedést az Istennek. 
     Ezer és ezer esztendőkön át, ki tudja, hány és hány életen keresztül mindig csak fájdalmat 
és szenvedést okoztam, csak ártottam és ártottam magamnak! 
     Hogy tehettem ezt, Istenem?! Hogy tehettem ezt Veled, drága Jézusom?! Hogy tudsz még 
mindig szeretni engem, Istenem?! Bárcsak én is így tudnék szeretni! 
     Sírtam és zokogtam, mert most éreztem rá arra, hogy Jézus nem 'önként' adta az életét, 
legalábbis nem úgy önként, hogy jószántából, hanem úgy, hogy elvették Tőle. Én vettem el 
Tőle, és Ő nem védhette meg magát. Igen, én, mert a főpapok nem tehették volna Rá 
kezüket, ha én - az ilyen fajták - nem fordulok ellene. 
Ha nekem a tanítása, az élete, elég lett volna megváltásnak. Ha nem vagyok olyan 
megátalkodott, hogy nekem csak a feltámadása ad elég bizonyítékot arra, hogy próbáljam 
elfogadni a tanítását, és próbáljam átalakítani a gondolkodásomat. 
Hullámokban tört rám a fájdalom és a zokogás egész délelőtt. Nem az eszemmel, hanem a 
szívemmel értettem most meg, mennyire kiszolgáltatott nekem az Isten! Mert Ő nem 
védheti meg magát, nem üthet vissza, nem árthat senkinek, még ha bele is kell halnia, 
miattam kell meghalnia, mert - 'ember vagyok én is én is, az Isten véres gyilkosa'.  
 Nem akarok többé gyilkosod lenni, Jézusom! Nem akarlak soha többé keresztre 
feszíteni! Kérlek Uram, segíts nekem! Adj erőt a hétköznapokban is! Mert most megértettem 
teljes szívemből is, hogy mindig megöllek, amikor szeretetlen vagyok. Mert ahol nincs 
szeretet, ott nem vagy Te sem, és azért nem vagy, mert én kiirtottalak onnan. Mindig, ha 
csak visszaszólok is sértő módon, ha bántok valakit, vagy ártok valakinek, Téged feszítelek 
meg. Nem akarom soha, soha többé elkövetni ezt! 
 Drága Jézusom! Elképzelni sem tudom azt a szenvedést, amit a kereszthalál jelent, és 
fel sem foghatom azt a szeretetet, aki ezt 'önként' vállalta értem. Úgy 'önként', hogy teljesen 
és mértéket nem ismerve kiszolgáltattad Magadat. Most értem csak meg, most érzem csak 
át, illetve, csak kezdem átérezni és megérteni annak a felelősségnek a súlyát, hogy az Isten 
teljesen rám bízta magát. 
 Drága Jézusom! Segíts engem, hogy vigyázzak Rád. Egyedül talán össze is roppannék a 
felelősség hatalmas súlya alatt. 
 Milyen furcsa ez a kérés. Én kérek segítséget, pedig Te vagy kiszolgáltatva nekem. 
Pedig egyszerű a megoldás: Én választhatom az erő világát is. Te 'csak' a szeretetet, de ott 
mindenható vagy! És én pont ahhoz kérem a segítségedet, hogy a szeretet világába 
mehessek. 
     Kérlek Uram, áldj meg engem, hogy mindig a Te szeretetedben maradhassak. Áraszd rám 
kegyelmedet, és add meg nekem a Te bölcsességedet, hogy bárányként, de ne birkaként 
élhessem meg és áraszthassam tovább a Te szeretetedet. Kérlek Uram, áld meg azokat is, 
akiket szívemben hordok és mindazokat, akiket gondolatban át tudok ölelni! Ámen. 
1999.Nagypéntek.  
Á. István Budapest. 
 
36/3799 
Isten változatlan szeretete abban mutatkozott meg, hogy alacsonyabb szinten teszi lehetővé 
a Neki hátat fordító szellemi teremtényének, hogy Neki igen-t mondjon. Olyan ez, mint 
amikor valaki tudatosan elrontja látását. Ettől kezdve már csak a számára elfogadható Fény a 
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megfelelő. Látni csak abban tud! Isten ezért vállalta azt, hogy elbukott gyermekei érdekében 
teremtményesül! Ezt nevezitek 'megváltásnak'! Ez tehát az ember számára lényegesen 
nagyobb kegyelem, mint a teremtés! 
Az ember számára tehát a földön nagyobb kegyelem a 'megváltás' (ami nem más, mint 
emberben önmagát embernek felajánlott Isten), mint a teremtés. Igen, mert a megváltás és 
a bűn egymással együtt létező valóság. Igen, mert a megváltás az embert olyan állapotba 
hozta, amelyet egyes cselekedet nem képes megszüntetni. Nem mert ezt az állapotot csak 
kettő, Isten és ember egyszerre tudná megszüntetni. Isten ezt soha nem akarja! Nem 
akarhatja, ha egyszer ember lett! Ember csak akkor tudja ezt megszüntetni, illetve 
állandósítani, ha a megátalkodottság állapotába hozza magát! Tehát, csak a megátalkodott 
ember lehet képes embertelen ember lenni addig, amíg megátalkodott!          
 
36/3816 
Az, aki úgy gondolja, hogy akkor szabad, ha rosszat is tehet, az nem ismeri a mennyek 
országának szabadságát! Nem ismeri Isten szabadságát, amelyet meg akar osztani szellemi 
teremtményeivel. E szabadságot csak az ismerheti, aki éli! Csak az tudja élni, aki elhiszi, hogy 
e szabadság létezik! Az erkölcsi rossz, a bűn, mindig lemondás erről a szabadságról. A 
választási lehetőség nem hordja magában a szabadság tartalmát, a Szentlélek hatékony 
erejét. A választási lehetőség nem más, mint lehetőség e szabadság hitben történő 
elfogadására, illetve, az erről való lemondásra. Amint az előző imádban már mondottam, a 
megváltás lényege éppen az, hogy a szabadságról történő lemondás, itt a földön, 
korrigálható, akárhányszori, míg a földi halál utáni életben erre nincs lehetőség! Az ott 
történt döntésetek alapján nincs mód arra, hogy egyik létállapotból átmehetne valaki a 
másik létállapotba (Lukács 16; 26). 
 
43/4683 
A megváltás nem más, mint a csak szeretni tudó Atyaisten végtelen irgalma felétek. Én, Jézus 
Krisztus az életemmel és halálommal tanítottalak benneteket arra a látás- és 
magatartásmódra, amely Velem, mint Úttal azonosítható: a bűntelen életre és az irgalmas, 
szerető cselekedetekre. Aki ebben Engem követ, az meg van váltva, vagyis haza tudom 
vezetni az örök életbe, és annak üdvössége lesz. Aki Engem ebben nem követ, az elkárhozik. 
 
 


