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Öngyilkos 
 

Kulcsszavak: öngyilkos 
 (64 Hang-levél, 16 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. 

A hírlevelet szabadon felhasználhatjátok mások lelki, szellemi épülésére 
 
2/95 
Öröm nélkül ember sokáig élni nem tud. Még a TV által mutatott csőlakók között is lehet 
mosolygós embereket látni. Bár ehhez hozzá kell tennem, hogy ez részben a nem-
gondolkodás eredménye legtöbbjüknél. Mert az értelemmel bíró lény, ha rabszolga is, vagyis 
nem ura az ember alatti világnak, akkor narkotikumok segítségével igyekszik legalább odáig 
eljutni, hogy ne legyen öngyilkos. Persze a narkotikumok használata éppenséggel nem más, 
mint öngyilkoló eszköz. 
 
3/223 
Kérdező: Valaki már többször kísérelt meg öngyilkosságot azért, mert ezt valaki kéri tőle, aki 
benne él. 
HANG:" Az nyilván világos előttetek, hogy nem Én vagyok az, aki az illetőben öngyilkosságra 
szólít fel. 
 
4/287 
Kérdező: Uram! Gyermekem a katonaságnál állítólag öngyilkos lett. Számunkra ez 
elképzelhetetlen. 
A kaszárnyák világa nem az Én világom. Az emberi tudat fejlődése folytán egyre több 
országban van lehetősége enyéimnek arra, hogy olyan szolgálatot vállaljanak a seregben - 
alternatív szolgálat - melyben szinte kizárt dolog a baleset és az öngyilkosság is. A ti 
országotokban is van erre már lehetőség. Aki nem él ezzel a lehetőséggel, az nem teszi 
számomra lehetővé azt a gondviselést, mely megakadályozhatná az olyan esetet, melynek 
gyermeketek is áldozata lett. A ti lépéseitek következményeit nem vállalhatom magamra. 
Szabad lények vagytok, s ezért olyan következményei vannak felelős döntéseiteknek, 
melyeket akkor is vállalnotok kell, ha azok nagyon kellemetlenek. Annak is van 
következménye, ha valaki az alternatív katonai szolgálatot vállalja, és annak is, aki a 
fegyveres katonai szolgálatot vállalja. 
 
4/309 
Kérdező: Szeretnénk választ kapni arra, hogy jelent-e valamit az a döglött állat, melyet 
találtunk udvarunkon, mikor valaki öngyilkos lett? 
Igen, jelent. Azt jelenti, hogy meghalt az, aki tüskéivel annyi fájdalmat okozott 
környezetének. E téren már nincs mitől tartanotok. De van valami, amivel számolnotok kell. 
Ez pedig az, hogy eddigi szenvedéseitekből le kell vonnotok a következtetést. Ha egy 
családban csak egy valaki is át nem gondolt, könnyelmű döntést hoz saját életére 
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vonatkozóan, az nemcsak saját életét nehezíti meg, hanem fokozza az egész család 
szenvedését is. Minden családtag arra kapott tőlem feladatot, hogy könnyítse azok terhét, 
akikkel együtt él. 
 Ennek útja pedig az, hogy ne akarjátok se nevelni, se figyelmeztetni egymást nevelő 
szándékkal, hanem mindenki igyekezzék saját magát megnevelni, és a másik hibáit 
szeretetben elviselni. 
 Bízzatok jobban Bennem, aki bennetek élek. Erőtökön felüli nehézségeket soha sem 
engedek meg. Ti csinálhattok magatoknak ilyent, de akkor ne Engem okoljatok. Nem 
vállalhatom magamra az általatok hozott helytelen, át nem gondolt döntéseitek 
következményeit. Ezt nagyon fontos tudnotok. Éppen azért szeretlek helyesen benneteket, 
mert nem helyettetek, hanem veletek és értetek akarok élni. Akarjátok ezt ti is. 
 Megáldalak benneteket a TÜRELEM LELKÉVEL." 
 
4/311 
Kapsz ugyan erőt, de nem a bajok láttán, hanem éppen ellenkezőleg. Ha arra látsz rá, hogy 
nemcsak nem vagy egyedül, mert Én veled vagyok, hanem ha látni tudod azt is, hogy mennyi 
minden javadra válik abban a környezetben, mely éppen most körül vesz. A bajok láttán 
besötétül lelked ablaka. Ha afelé tekintesz, ahol láthatod a számodra fontos élettartalmakat, 
- nem- bántás, megbocsátás, segítés - akkor képes kifényesedni szíved ablaka. A világon 
bárhol, a legragyogóbb palotában, a legcsodálatosabb győzelmi emelvényen, bárki el tudja 
mondani, ha akarja, hogy neki miért rossz. Éppen így, a világon bárhol, még a legsötétebb 
börtönben is, bárki el tudja mondani, ha akarja, hogy neki miért jó. Aki erre képtelen, az 
feltétlenül öngyilkos lesz. De ez már a nem-beszámíthatóság területe. 
 
6/454 
Kérdező: Egy szektába kerülve elégettem képeimet, kidobtam tévét, rádiót, stb. Pszichiátriára 
kerültem, öngyilkossági kísérletem volt. Nem tudom, vállaljam-e a közös együttélést olyan 
valakivel, akivel ugyanakkor egy beteget is vállalnom kellene? Mit akar velem az Úr? Mi van 
öngyilkos barátnőmmel? 
 
Barátnődnek újra meg kell születnie. Nem lehet problémákat kikerülni. Azokat meg kell 
oldani. Semmi módon nem kerülheti meg földi halandó, hogy a földi életben eléje kerülő 
problémákat, melyeket neki kell megoldania, megússza. Minden öngyilkosnak meg kell 
születnie újra, és semmiképpen sem kerül könnyebb helyzetbe, mint amiből öngyilkosságba 
menekült. Az öngyilkosság az egyike azoknak a cselekedeteknek, melyek az illetőt kirepítik 
gondviselő szeretetem köréből.  
 
7/514 
Azok, akik öngyilkosok lesznek, általában két végletben, két hibás szemléletben élik földi 
életüket. Az egyik az, amely elhiteti velük, hogy nincs semmi a halál után, a másik pedig az, 
hogy van olyan nagyobb jó, amelyet csak az önkezével végrehajtott életkioltás által tud 
megszerezni valaki a maga számra. Mindkét szemlélet hamis. Mindkét belátás érdekében 
nem kell mást tenni, mint kicsit józanul gondolkodni, és az öngyilkosság ellen máris igénybe 
vehető az az erő, melyet belétek oltottam.   
 
 
8/684 
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Annak az életszemléletnek, amely téged irányít, nem is lehet más következménye, mint az, 
amiben most vagy. Előtted három út áll: Az egyik az öngyilkosság. Ez a leggyávább, 
legbutább, legéretlenebb és legértelmetlenebb megoldás. Ettől semmi sem oldódik meg, 
mivel ennek következménye egy sokkal nyomorúságosabb élet, amelyről még most, 
fantáziádban sem lehet elképzelésed. Csak annyit mondok: Én vagyok az ÉLET. Aki saját 
életét elveti, az pontosan ellentétemet választja. Én azért jöttem, hogy életetek legyen. 
(János 10; 10). 
 
10/788 
Kérdező: Öngyilkos gyermekemnek mi lett a sorsa? 
A másik fontos tudnivaló a te számodra az, hogy gyermekedben is élt annyira az élni akarás 
ösztöne, hogy ezt felelős döntéssel képtelen lett volna áttörni. Tehát nem az ő Ellenem 
irányuló tudatos akarata volt jelen e döntésében, hanem valami egészen más. Majd mindjárt 
elmondom, hogy mi. De előbb tudatosítani akarom benned, hogy amiért valaki nem felel, az 
semmit sem jelent számára erkölcsileg. Tehát e gyermek öngyilkosságával nem követett el 
semmi rosszat senki ellen. 
 
10/799 
Kérdező: Egy öngyilkosról kérdezlek, Uram. 
Arról, akinek sorsáról érdeklődsz, azt tudom mondani, hogy imádkozz érte. Imádkozz, mert 
őt még most olyasmi is bántja, amiről nem tehet. Tehát önmagának fölöslegesen okoz 
szenvedést. Kérd számára a belátás kegyelmét! Bizony itt is nehéz önmagát megtalálnia 
annak, aki önmaga felett akar döntő ítéletet hozni, s nem érti meg, hogy ez nem az ő 
területe. Ezért kell kérned számára a belátás kegyelmét! 
 
12/1082 
Te ugyancsak bajba kerülnél, ha látnád, hogy a bolhák hogyan szívják vérét a te macskádnak. 
Vajon melyiknek a pártjára kellene állnod? Ha pedig azt látnád, hogy az általad, lélegzeted 
által beléd került különböző állatokat hogyan pusztítja el a benned lévő, az általad termelt 
bomlási folyamat, akkor bizony komolyan kellene a te logikád szerint az öngyilkosság 
gondolatával foglalkoznod, ez viszont azt jelentené, hogy a bolondokházába való vagy, és 
nem emberek közé! 
 
13/1137 
1. Egy öngyilkosról szeretnék hallani. 
2. Egy vallástalan öngyilkosról is szeretnék hallani. 
1. Gyakori az az eset, amikor valaki környezete miatt lesz öngyilkos. Ilyenkor az öngyilkos 
nem mindig, de a környezete mindig rosszul jár! Igen, mert elveszítenek egy olyan lehetőség-
sorozatot, amely nagyban segíthette volna őket Hozzám közelebb kerülni, nagyban 
segíthette volna őket saját szeretetük tisztultabb kibontakozására. 
 
2. A másik öngyilkossal kapcsolatban is áll, amit az előbb mondottam. De még hozzá kell 
tennem valamit. 
Tudnotok kell, hogy sohasem az Én megbocsátásomon múlik boldogságotok. Sajnos, hogy a 
köztudatban az él, hogy minden ezen múlik. El kelleni gondolkodnotok azon, hogy Én 
képtelen vagyok jogi igazság-keretben gondolkodni! Vagyis képtelen vagyok úgy mérlegelni, 
hogy kinek mi jár.  
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 Ha egyszer Isten önmagára megteremtett valakit, annak csak egyetlen dolog járhat 
Isten részéről: az, hogy Isten szeresse őt, és hogy ő boldog legyen! Ezt kell megértenetek. Ha 
ezt megértitek, akkor meg fogjátok azt is érteni, hogy Isten nem BÍRÓ! Nem, hanem ATYA!  
 Tulajdonképpen az Engem nem szeretés számotokra azt jelenti, hogy magatokat nem 
szeretetitek, hogy - minden látszat ellenére - magatoknak tesztek rosszat!  
 Azt pedig lépten-nyomon megtapasztalhatjátok, hogy én képtelen vagyok boldoggá 
tenni azt, aki nem akar boldog lenni. Tehát nem tudok fából vaskarikát csinálni, vagyis, nem 
tudok szívbékét adni annak, nem tudom természetessé tenni azt, aki természetellenesen él! 
Az Én szeretetem irántatok tehát VALÓDI! Tehát IGAZSÁGBAN tud csak megnyilvánulni! 
Abban az IGAZSÁGBAN, amit ti realitásnak neveztek! Amikor magamat IGAZSÁGNAK 
neveztem, akkor arra az egyetlen erkölcsi igazságra gondoltam, amely minden szellemi lény 
boldogságának forrása. Vagyis arra, hogy az a BOLDOG, AKI SZERET! 
 
14/1279 
Az öngyilkosok a legostobább lényei a világnak, mert nemcsak gyávák, de nem is oldottak 
meg semmit, sőt!, azt próbálják véglegesíteni, hogy ne is lehessen megoldani semmit! 
 
14/1280 
Az öngyilkossági gondolatok semmit nem oldanak meg. Amellett, hogy a gyávaság forrását 
tágítják, még nagyobb lehetőséget adnak ártó erők működésére! 
 
14/1289 
1.Aki öngyilkos, az elkárhozik? 
2. Következő életemben rosszabb lesz a sorsom? 
 
1. Aki tudatosan megszünteti földi életét, az okosabb akar lenni Istennél, és gyávább, mint 
egy nyúl. Természetes, hogy iszonyatos sors vár reá! 
 
2. Mivel egy tudatosan előkészített és végrehajtott öngyilkosság azt igazolja, hogy az illető 
megszegte azt az ígéretét és elhatározását, amelyet még születése előtt Előttem tett, ezért 
csak rosszabbul járhat e tette által! Önmagamnak mondanék ellent, ha nem így lenne. Az 
ilyen öngyilkos gyáván menekül attól, hogy problémáit Velem és Általam megoldja. Nemcsak 
gyáva, de gonosz is, mivel Tőlem menekül! 
Más eset az, amikor valaki bizonyos körülmények következtében nem felel tetteiért, és így 
lesz öngyilkos. (Volt, aki kínzói elől kiugrott az emeleti ablakon, és így lett öngyilkos.) 
 
14/1352 
Kedves Barátom! Annyira kitekeredett a gondolkodásod, hogy te még az öngyilkosságot is 
bátorságnak gondolod, holott az a legaljasabb gyávaságok egyike! Eljutottál oda, hogy 
jogosnak tartod magad számára azt, hogy féljél olyasmitől, ami nincs is! Félsz a jövőtől! 
Remélem, annyira tudsz józanul gondolkodni, hogy tudod, a jövő még nincs! Te már most 
attól félsz, ami még nincs! Te már most félsz a valóságban attól, ami a jelenben lehetőség, 
olyan lehetőség, amelynek tartalma, ha elérkezik, az lesz, amit te a jelenben biztosítottál 
számára. 
Te nem tudsz, talán nem is akarsz tudni előző életeidről, nem tudsz, talán nem is akarsz tudni 
arról, hogy miért vállaltad, kellett vállalnod jelenlegi életsorsodat. Te egyet tudsz biztosan. Ez 
az, hogy meg akarsz gyógyulni minden áron. Akár a kárhozatod árán is! Egyet tudsz, hogy 
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neked az egészség az istened. Egy nagy valóság rajzolódik ki benned! Ez az, hogy te egy isten 
vagy, egy tehetetlen isten vagy, és kibírhatatlanul borzalmas számodra, hogy lehet olyan 
Isten, aki nem akar sem üzletet kötni veled, sem szolgálni téged a te akaratod szerint. 
 De itt fontosnak tartom tudatni veled azt, ami most értelmetlen számodra, de mert 
Hozzám fordultál, hát elmondom. Igen! Én szolgád vagyok, de te nem vagy az Én istenem! 
Nem a te elgondolásod szerint szolgállak, mert ha ezt tenném, akkor nem szeretnélek. Úgy 
szolgállak, ahogy Én látom azt jónak! Mert tudom, hogy hosszú távon ez szolgálja a te 
érdekedet! Te egy olyan mókuskereket forgatsz, amely forog is, fáraszt is, csak éppen 
helyben toporogsz! Te úgy gondolod, hogy te tudod jobban, mi jó neked, és nem Én! Te úgy 
gondolod, hogy lehet, hogy az Isten nagyon okos, de veled kapcsolatban nem okos, hanem 
ravasz, nem jó, hanem gonosz, nem szerető, hanem gyűlölködő, nem segítő, hanem szadista 
állat!  
 Hát ezért nem tudok segíteni rajtad. Engem ne ijesztgess azzal, hogy elveszíted 
hitedet! Nekem nincs szükségem a te hitedre. Arra a hitre pedig, amit te most sajátodnak 
mondasz, neked sincs szükséged! Jobb volna, ha elveszítenéd! Nem is tudsz vele mit kezdeni! 
Az ilyen hitet és az olyan istenképet, amelyet te magadban hordasz, Én mindig mélységesen 
megvetettem, és meg fogom vetni a jövőben is! 
 Nem tudom, mennyit kell még szenvedned ahhoz, hogy belássad: nem te vagy az Én 
istenem, hanem Én a tiéd! Nem te tudod, hogy mi a legjobb neked, hanem Én! Nem a te 
önzésed határozza meg az Én akaratomat, hanem az Én szeretetem irántad és mindenki 
iránt! Mindezt nem tudom! Nem tudom úgy, hogy tudomásodra hozhatnám! És ez a 
nemtudásom is a te érdekedet szolgálja. 
 Kedves Barátom! Megértem istenkáromló gondolataidat, de nem helyeslem. Én csak 
azt tudom helyeselni, ha valaki az Én szándékom szerint akar boldog lenni! Azért csak ezt, 
mert más boldogság nincs is senki számára. A te számodra sincs! 
 
19/1825 
Aki nem fogadja el, hogy igazat mondtam akkor, amikor megjövendöltem kereszthalálomat 
és feltámadásomat, az elsősorban önmagában indít el egy olyan folyamatot, ami sehová sem 
vezet! Csupán szétterül, mint valami pocsolyává degradálódó tiszta forrás, mely már nem 
frissít, hanem fertőz. Teljesen mindegy, hogy ezt a lelki, szellemi öngyilkosságot milyen 
körítéssel követi el valaki önmagán, és ajánlja másoknak, a lényeg egy olyan átkos 
istentagadás, amely süketté, vakká, érzéketlenné teszi az Általam felkínált szívbékére (amely 
a különbözőségek dinamikus harmóniája) előbb-utóbb mindazokat, akik az ilyen pocsolyából 
isznak, vagy akár csak ilyenben fürdetik magukat. 
 
20/1979 
Kérdező: Az öngyilkos elkárhozik? 
Egy öngyilkos további élete attól függ, hogy e tette előtt milyen volt az élete. Akit a 
menekülés jellemezett, s végül a halálba menekült, az nagyon rosszul járt e tette által. Úgy 
járt, mint az a versenyző, aki azért, hogy könnyítsen magán, tudatosan lelépett a pályáról, s 
ezért újra startolnia kell, de most már sokkal rosszabb körülmények között, sokkal nehezebb 
feltételek mellett. Aki viszont sok-sok próbálkozás és lelki birkózás után jutott el arra az 
idegállapotra, hogy véget vessen földi életének, az rendelkezik bizonyos enyhítő 
körülményekkel is, és amikor önmaga fölött ítélkezik, akkor ezeket számba veheti. 
 
20/2016 
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Az önfenntartás ösztöne oly erős bennetek, hogy normális ítélőképességgel szinte lehetetlen 
öngyilkosnak lenni. Van olyan, hogy az észtvesztő fájdalom, vagy valami más bódulat rá tud 
venni valakit erre. De azért van olyan is, hogy az, aki már teljesen tönkretette kapcsolatát 
Velem, képes az öngyilkosságra. 
 
21/2034 
Kérdező: Férjem öngyilkossággal fenyeget. 
Férjed fenyegetései azt akarják megértetni veled, hogy nem azért vett el, hogy ő 
alkalmazkodjék a te akaratod szerint, hanem azért, hogy te alkalmazkodj az ő akarata szerint. 
 Természetesen az volna a legjobb, ha mindketten alkalmazkodnátok az Én akaratom 
szerint. Ha ez nem megy, akkor legalább neked kellene erre törekedned. 
 Erre ne úgy törekedj, hogy megpróbáld Nekem elmondani, hogy miben segítsek 
neked, hanem úgy, hogy kérd az erőmet arra, amit vállaltál. Kérd az erőmet, hogy ne 
ragaszkodj gyermekedhez, ha egyszer az apjánál él, ne akarj már gyermekedért élni, ha 
egyszer már egy másik férjet vállaltál magad mellé. Arra kérd az erőmet, hogy tudd őt 
szeretni, szolgálni, Hozzám segíteni! Ez most a te feladatod! 
 Azzal, hogy őt is elhagyod, nem oldottál meg semmit, mert magadat mindenhová 
magaddal viszed, és az, amit te most újrakezdésnek gondolsz, nem más, mint menekülés 
olyan gondok elől, amelyekkel úgyis ismét szemben találod magadat. 
 Szenvedés nélküli élet nem létezik a földön! Ide nem azért jöttetek, hogy ne 
szenvedjetek, hanem azért, hogy megjavuljatok, mégpedig szenvedések árán. 
 A földet neked is hamarosan el kell hagynod. Arra kell hát törekedned, aminek 
halálod óráján örülni fogsz. Mert a világon egyetlen embernek az életében sincs fontosabb 
óra, mint a halála órája! A megtért ember erre készül! 
 
21/2098 
Kérdező: Mi van öngyilkos bátyámmal? Lehet egykor az én gyermekem? 
A földi vágyak gyakran nem esnek egybe bizonyos előnyökkel. Azok, akik elhagyták a földet, s 
újra vissza kell térniük, nem lehetnek tekintettel arra, hogy itt a földön ki szeretné őket 
fogadni. A földi szempontok annyira gyarlók, annyira 'tükör által, homályban' látók, annyira a 
földi érzelmekre alapozódnak, hogy egyenesen tragédia lenne az, ha ezt figyelembe vennék 
azok, akiknek újra meg kell születniük. 
 Nem arról van szó, hogy ne akarjatok találkozni azokkal, akikkel a földön a szeretet 
szálai kötöttek össze benneteket. A szeretet szálai szét nem téphetők! De ennek 
egyértelműen érzékelhető, megtapasztalható valósága nem a földön nyilvánul meg. A földi 
élet nem is való arra, hogy komoly értékeket rögzítsen! 
 Pontosan azért, mert a földi élet átmeneti állapot, vágyaitokat az örök élet irányába 
kell beállítanotok. Aki nem ezt teszi, az a megkötözött ember. A földre mindenki azért jön, 
hogy megkötözöttségeitől megszabaduljon, és nem azért, hogy ennek ellenkezője erősödjék 
benne, rajta, általa. 
 Neked is elsőszámú feladatod, hogy vágyaid beteljesülését ne a földre korlátozd, 
hanem benső szabadságod kialakítására. Tehát testvéredért imádkozz, de szabadulj meg a 
vele való megkötözöttségedtől. Vagyis add fel azt a kívánságodat, hogy a földön fizikálisan 
kapcsolatba kerülj vele. Te Velem akarj minél átéltebben, minél megtapasztalhatóbb módon 
kapcsolatba kerülni abban a szabadságban, abban a szívbékében, amely úgy irányítja 
vágyaidat az örök élet felé, hogy a mulandóságban is a legoptimálisabb módon megtaláld 
helyedet! 
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22/2182 
Amíg valaki az alázatnak legalább arra a fokára nem jut el, hogy téved, ha Istent nem JÓ-nak 
gondolja, addig az Isten sem tud vele mit kezdeni. Ezt igazolják azok az öngyilkosok is, akik a 
felszínen, tehát kívülről, evilági értelemben sikeresnek voltak mondhatók. 
 
23/2346 
Amennyire lehetséges, társaidnak se a rendkívüliségekről beszélj, hanem arra hívd fel 
figyelmüket, hogy Nélkülem, Jézus nélkül, a börtön falain túl is pokol mindenkinek az élete 
(azért van annyi öngyilkos), de Velem a börtönben is meg lehet találni azt a szívbékét, amely 
után mindannyian vágyódtok! 
 
25/2495 
Kérdező: Érdemes misét mondatni egy öngyilkosért? 
Szentmisét mindig érdemes mondatni, mivel minden olyan szertartás, amely szeretetből és 
szeretetre irányul, áldást jelent mindenki számára. 
Azt pedig, hogy egy öngyilkos hogyan jutott el tettének végrehajtásához, egyszerűen 
képtelenek vagytok felmérni. Ne írjatok le senkit! Szeressétek egymást akkor is, ha 
bármilyen itt a földön, és akkor is, ha bármilyennek lehet őt elgondolni halála után. 
 
25/2506 
Kérdező: Bűn-e az öngyilkossági kísérlet? 
Ha a földi életnek nem lenne folytatása, akkor lehetne azt mondani, hogy jól járhat az, aki 
öngyilkos. De a földi életnek VAN folytatása, és ez amennyire rossz és fájdalmas azok 
számára, akik öngyilkosságot akarnak elkövetni, olyan öröm és erőforrás azok számára, akik 
vállalják azt, hogy minden szenvedéssel szembenéznek, minden szenvedést vállalnak, amíg a 
földön élnek. Isten mindig elégséges erőforrás azok számára, akik befogadják Őt életükbe! 
 
27/2710 
Pedig nem kívánok nagy hitet. Csak annyit kívánok, hogy elhiggyétek: többet értek a 
verebeknél (Máté 6; 26)! Az anyagi gondok és a bódultság iránya, édestestvérek. Csak a lelki 
rendeződés vállalása vezet a boldogság irányában. Kacsalábon forgó várban is vannak 
boldogtalan, öngyilkosságra készülő emberek, és kunyhókban, sőt, börtönökben is vannak 
szívbékét hordozó, boldog emberek. 
 
27/2713 
Kérdező: Fiam öngyilkos lett. Isten megbocsát neki? 
Drága Gyermekem! 
 Hidd el, hogy Én, Jézus, sokkal jobban szeretem fiadat, mint te. De nemcsak mondom 
ezt, hanem érzékeltetem is ezt vele! 
 Az ő élete nem a te életed. Te nem felelsz fiad tettéért. Ezt meg kell értened!  Ha nem 
hiszed el, hogy a te boldogságod, csakúgy, mint az Én boldogságom, nem függhet attól, hogy 
mi történik azokkal, akiket szeretünk, akkor nagyon elmegyünk egymás mellett. A mi 
boldogságunk csak azoktól a döntéseinkből függ, amelyeket szabad akarattal, tudva és 
akarva magunkra vállaltunk. Ebben semmi különbség sincs kettőnk között! 
 Fiaddal kapcsolatban nem az a probléma, hogy kapott, vagy nem kapott 
megbocsátást. A SZERETET csak megbocsátani tud! A probléma az, hogy ő tud szeretni, vagy 
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sem! Elfogad-e Engem, Jézust urának, megszabadítójának, vagy sem. Akar-e úgy boldog 
lenni, ahogy azt az Isten elgondolta róla, vagy sem. E kérdésekre adott válasz az, ami 
problémát jelenthet. Tehát nem az, hogy Isten milyen, hogyan viszonyul hozzátok, hanem az, 
hogy ti hogyan viszonyultok Hozzá! 
 Te nemcsak nem tehetsz mást, de nem is kell mást tenned, mint azt, hogy szedd 
össze magadat, higgy abban, hogy fiad már sokkal nagyobb önismerettel rendelkezik, mint 
földi életében rendelkezett. Hidd el, hogy ő maga már döntött úgy, hogy további élete a 
tisztulás útja legyen. Ebben feltétlenül tud segíteni a te imád. De ezt sem kell eltúloznod! 
 Kikészülésed oka az a megkötözöttséged, amely minden anya-gyermek kapcsolatban 
egy ideig helyén való, de sajnos, az anyák gyakran nem vállalják ennek a megkötözöttségnek 
eloldását. Így aztán előbb-utóbb, többé-kevésbé, minden anya kikészül e kapcsolat miatt. 
 Ismételem. Higgy abban, hogy számodra a legfontosabb a te szívbékéd, s ezt nem 
veheti el tőled még fiad halála sem! Nem, mert ezt Én, Jézus, nyújtom feléd. Csak annak a 
szívét tudom betölteni az Én békémmel, aki elhiszi azt, hogy szabaddá kell válnia ahhoz, hogy 
Isten lakást vegyen nála. 
 
27/2724 
Kérdező: Lehet-e megoldás az öngyilkosság? Olyan anyagi csődbe jutottam, hogy szinte csak 
halálommal tudok kijutni belőle. 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 Abból a lelkiállapotból, amelyben te vagy, te csak hiszed, hogy kiút a halába 
menekülés. Mivel nem ismered sem az Istent, sem az Istenre teremtett teremtmények 
sorsvonalát, azért mondod azt, amit mondasz. 
Szegény gyermekem! Ha csak akkora hited lenne, mint a mustármag, akkor megértenél 
valamit abból, hogy nem olyan az élet, amilyennek látod, hanem amilyennek látod, 
számodra olyan. Megértenél valamit abból, hogy nem a pénztálcádat kellene átalakítanod, 
hanem a gondolkodásodat. 
 Az Én szememben kétféle ember létezik. Az egyik az, aki elfogad Engem, Jézust, 
urának, megszabadítójának. A másik a többi.  
Aki elfogad Engem, annak nincsenek anyagi gondjai. Egyáltalán nincsenek gondjai. Illetve, 
egyetlen gondja az, hogy mindennap hogyan tudna egyre jobban kedvemben járni. Aki 
elfogad Engem, az tudja, hogy naponta nem kell tennie semmi mást, csak azt, amit 
megtehet. A többi nem az ő dolga.  
Aki nem fogad el Engem, annak mindenféle gondja-baja van, s ezért állapotszerű 
menekülésben van. E menekülés akár a halálba is torkolhat, de ez sem old meg semmit. Sőt! 
Ott kell aztán igazán szembesülnie gyávaságával, felelőtlenségével, hitetlenségével, 
önzésével és minden megkötözöttségével. Igen, mert a halálban mindenki számára egy 
félelmetes kijózanodás történik. A halában mindenki mindenért csak önmagát okolhatja 
anélkül, hogy akár önmagán, akár másokon segíteni tudna. Aki a halába menekül az 
állapotszerűen bánja tettét, s a legszörnyűbb állapotok százszorosát is szívesen vállalná, csak 
még egyszer lejöhetne a földre. Ez aztán már nem tőle függ! 
Drága Gyermekem! A megtért embernek azt kell csinálnia, amit Én kívánok tőle. A meg nem 
tért ember azt csinál, amit akar. Én, Jézus, csak boldogítani tudok. A bódultakkal nem tudok 
mit kezdeni! 
 
27/2743 
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Eleve helytelen alap az, ha valaki nem az örök életre teszi a hangsúlyt. Eleve képtelenség, s 
valójában nem is lehet más következménye, mint az öngyilkosság, vagy valami bódulatba 
menekülés, ha valaki a mulandóságban akarja megtalálni azt a benső békét, amely után 
vágyódik, amire teremtődött. Olyan ez, mint amikor valaki olyan étellel akarja csillapítani 
éhségét, amelyből kivonták a tápszert, vagy szomjúságát a tenger vizével akarná csillapítani. 
Soha senki nem oldott még meg semmit azzal, hogy öngyilkos lett. Eddig még mindig 
mindenki csak nehezebbé tette saját életét azzal, ha életellenesen, ha természetellenesen 
cselekedett! Az Isten által teremtett szellemi, lelki életet teremtmény nem semmisítheti meg 
soha! És az sem lehetséges, hogy Tőlem függetlenül, főleg pedig Ellenemre, bárki is jól 
járhatna! 
 
27/2751 
Kérdező: Két öngyilkossági kísérletemről kérdezem a HANG-ot. 
Vannak olyan "rövidzárlatok", amelyek súlyos következményekkel járhatnak. Az ilyen 
"rövidzárlatok" kivédhetők, ha reggel tudatosan kéred őrangyalod támogatását. 
 Angyalaim számára öröm és nem teher az, ha segíteni tudnak nektek! Az a dimenzió, 
amely a ti tudattalan világotok és a szellemi lények birodalmának határa, könnyen átjárható. 
Az ártó erők bármikor átjárhatnak e határon, de csak bizonyos mélységben, tehát Istentől 
korlátozott a hatásuk A jó szellemek csak akkor mehetnek át e határon, ha engedélyt kapnak 
tőletek erre, s működésük Isten által nem korlátozott. Csak ti korlátozhatjátok őket. 
 Aki tehát arra kéri őrangyalát reggel, hogy ölelje őt át, annál nem történhet olyan 
"rövidzárlat", aminek súlyos negatív következményei lehetnének. 
 
28/2811 
Kérdező: Öngyilkos akarok lenni. 
Amikor a gyávaság valakiben átfordul, és úgy gondolja, éppen gyávasága miatt, hogy nagyon 
bátor, tehát olyankor, amikor valakinek megbomlik a pszichéje, az agya, akkor kezd 
kacérkodni az öngyilkosság gondolatával. Ennek szinte mindig külső és belső indítékai is 
vannak. A sem Istent, sem önmagát, sem embertársait megérteni nem tudás és gyávaságból 
nem is akarás, juttat el ahhoz, hogy olyat tégy, ami a világon semmit meg nem old, viszont 
mindent megnehezít. Valójában minden bűn ilyen. Az öngyilkosság visszafordíthatatlanul 
embertelen és istentelen. Gyáva népnek (embernek, szellemnek) nincs hazája sem a földön, 
sem a másvilágon! 
 
28/2829 
Neked nem a mostani életed az első a földön. Sajnos, előző életedben öngyilkos lettél, és 
ezzel a legnagyobb rosszat tetted magadnak, és a legkellemetlenebb helyzetbe hoztál 
Engem, Jézust is. Igen, mert Én, Jézus, nem tudom segíteni azokat, akik menekülnek a jelen 
szenvedései elől. Csak azokat tudom segíteni, akik vállalnak Engem, Jézust, még akkor is, ha 
mások füstölnek, vagy bármit tesznek azért, hogy megkeserítsék az enyéim életét. 
 
28/2874 
De az öngyilkosokkal kapcsolatban is tudnotok kell, hogy a földön maradottak csak 
nyerhetnek ezzel is, ha istenszeretők! Azt is tudnotok kell, hogy képtelenek vagytok 
egyértelműen megítélni azt, hogy ki mennyire volt beszámítható akkor, amikor földi életének 
véget vetett. Az emberi sorosok megítélésében legyetek mindig nagyon óvatosak! 
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28/2880 
Azok, akik öngyilkossági gondolatokkal foglalkoznak, bármilyen állásban is vannak, bármilyen 
is róluk másoknak a véleménye, ezek a lelkük mélyén gyáva és hitetlen emberek! Gyávák, 
mert a szembesülés helyett a menekülést választják, és hitetlenek, mert gondjaik 
megoldásában nem Velem, Jézussal, hanem nélkülem akarnak boldogulni! 
 
29/3027 
Kérdező: Helyes-e öngyilkosokért imádkozni? 
Különben is, az önfenntartás ösztöne olyan erős bennetek, hogy ha ez megbomlik, az 
általában jelzi azt, hogy előbb már megbomlott az értelme is annak, aki öngyilkosságba 
menekült. A gyávaságnak ez a foka, nem viselhető el szinte soha, józan értelemmel! 
 
30/3123 
A földön nagyon erős tud lenni bennetek az igazságérzet. Az egyik apostolomban ez annyira 
erős volt, hogy emiatt lett öngyilkos! Fölakasztotta magát, mert nem bírta elviselni azt a 
ránehezedő bűntudatot, amelyet halálom és kínszenvedésem miatt érzett. Nem bírta 
elviselni azt, hogy elárult. Volt olyan tanítványom is, aki háromszor is elárult, s mégsem lett 
öngyilkos! Nem mondott ítéletet önmaga felett, hanem megbánva, megsiratva vétkeit, 
vállalta a felismerést, hogy ő, éppen Énáltalam, az irgalom rendjében él! Általam, a te 
Jézusod által, te is az irgalom rendjében vagy! Mindaddig bűntudatban fogsz élni, amíg fel 
nem vállalod ezt a felismerést! 
 
31/3203 
Kérdező: Megakadályozhatom-e azt, aki öngyilkos akar lenni? 
Nemcsak szabad, de kell is megakadályoznod azt, hogy valaki öngyilkosságot kövessen el! 
Igen, mert az önfenntartás ösztöne oly erős bennetek, hogy az, akiben ez nem működik 
megfelelően, nem normális ember. Ha normálissá válik, ő lesz a leghálásabb, hogy 
közbeléptél, amikor önveszélyessé vált. 
A szabadság köre mindenkinek akkora, amekkora a felelőssége. Egy 'észnélküli' ember, - 
márpedig az öngyilkosok általában ilyenek -, szinte semmi benső szabadsággal nem 
rendelkezik! Az máslapra tartozik, hogy mennyire voltak beszámíthatók azok a döntései, 
amelyek őt az öngyilkosságig eljuttatták. De maga az öngyilkosság időpontja, szinte biztos, 
hogy beszámíthatatlan állapotában történik.  
Azok pedig, akik alapos tervszerinti megfontolás útján követnek el öngyilkosságot, pontosan 
e megfontoltságuk miatt, úgysem akadályozhatók meg. 
 
32/3316 
Kérdező: Ki akart rávenni arra, hogy öngyilkos legyek? 
Bizony, vannak ártó erők, amelyek életellenes lépésekre próbálják rávenni azokat, akiket 
csak lehet. De vannak jó angyalok, akik feladatuknak érzik azt, hogy segítsék azokat, akik 
értelmük és akaratuk hiányában, látszatra úgy tűnnek, hogy kiszolgáltatottá váltak az ártó 
erőknek. Ezek az angyalok jól látják, hogy mikor kell segíteniük, és meg is teszik ezt. 
 Nem mindig van szükség arra, hogy a jó angyalok akadályozzák a földi élet elmúlását. 
Csak olyankor kell ezt tenniük, amikor látják, hogy valakinek még feladata van a földön, és az 
ártó szellemek éppen azt akarják megakadályozni, hogy e feladatát elvégezhesse. 
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Számodra most ne az legyen a fontos, hogy ki akart téged öngyilkosságra rávenni, hanem az, 
hogy miért nem valósíthattad ezt meg. Tehát azt kell látnod, hogy van meg feladatod, s ezt a 
feladatot még el kell végezned saját benső békéd, boldogságod érdekében. 
 
32/3318 
A börtönökben gyakran előfordult, hogy a magánzárka lakója nem szenvedett a magánytól, 
mert szíve-lelke tele volt Velem és az egész mennyországgal. És vannak nagy társadalmi 
életet élők, akiket szinte az öngyilkosságba tud hajtani a magány érzése. 
 
32/3343 
Kérdező: Öngyilkos fiam megmenekült. Mit tehetek érte? 
Gyermekeddel kapcsolatban csak az a felelősség hárul reád, amit megtehetsz. Ez pedig az, 
hogy megéled előtte a Velem, Jézussal való élő kapcsolatodat. Te nem teheted őt boldoggá, 
de neki Én, Jézus, mindent megadok, hogy Rám találjon. Amint te, úgy ő sem lehet Nélkülem 
birtokában annak a harmóniának, ami után vágyik. 
 Te nem élheted meg az ő életét, de igenis, hitelessé teheted előtte is azt, hogy nem ő 
a te Istened, hanem Én, Jézus, és ha ő nem akar Engem, Jézust jobban megismerni, 
elfogadni, akkor elválnak útjaitok, s ezért csak önmagát okolhatja. 
 Amíg ő nem Engem, Jézust, hanem egy nyomorult teremtményemet tartja istenének, 
aki ugyanúgy halandó, ugyanúgy büdös a lába, ugyanúgy elrothad és utálatossá válik a teste, 
mint az övé, addig természetszerűen ennek következményét kell viselnie. 
 Te ne okold magadat vele kapcsolatban! Te is csak magadért felelsz! Te sem 
kerülheted ki, mint ahogy senki, hogy lelked mélyén szabaddá válj gyermekeidtől! Te sem 
építhetsz a vérkötelék alapjára, amint sem Én, Jézus, sem Anyám, Mária, nem építhetett erre 
(Márk 3; 33-35)! 
 
33/3423 
Egy pozitív és egy negatív tartalma volt álmodnak. Ez az álmod azt érzékelteti veled, hogy a 
templomban a negatív események is jóra tudnak fordulni. (Gondolj arra, aki 
kétségbeesésében öngyilkos akart lenni, de nem halt meg!) 
 
33/3438 
Kérdező: Gerincbetegségem okáról kérdezem a HANG-ot. 
Van a születés előtt már tudatosan megtervelt, de a születés után véletlennek minősíthető 
'baleset'. Ez, természetesen, csak földi értelemben 'baleset'. A tudatos öngyilkossági, illetve, 
gyilkossági szándékot kivéve, szinte soha nincs helyén az a felelősségre vonás, amely komoly 
büntetéssel jár (a bűntudatot is ide értem). 
 
33/3455 
Csak irgalmas Isten létezik! Nem vagy feljogosítva arra sem, hogy magad fölött ítéletet 
mondj! Júdás, ha ezt tudomásul vette volna, nem lett volna öngyilkos! Péter tudomásul 
vette ezt, s bár háromszor is megtagadott Engem, Jézust, és most mégis szent Péternek 
nevezitek őt, és joggal nevezitek így! Viszolyognék leírni, de te elolvashatod, mint mond a 
Bibliában a Lélek arról, aki nem akarja, nem tudja átlépni előző botlásait (Példabeszédek 
könyve 26; 11). 
 
34/3551 
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Kérdező: Gyermekem öngyilkos lett. Üdvözülhet? Ki a hibás? 
Az önfenntartás ösztöne oly erős bennetek, hogy 'normális' állapotban nem is vagytok 
képesek önmagatok meggyilkolására! Az öngyilkosok nem amiatt kerülnek a szenvedések 
helyére, mert öngyilkosok lettek, hanem amiatt az út miatt, amit megtettek e lépésük 
végrehajtásáig. Ezért az útért pedig kizárólag csak önmaguk felelnek! 
 
35/3623 
Szabaddá kell válnod bensőleg férjedtől. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy fel kell ismerned: 
mindig csak azt kell tenned, amire nyugodt szívvel képes vagy. Ha mást is szeretnél tenni, 
akkor azzal a 'mással' megkötözött vagy. Ettől a Szentlélek által nemcsak meg lehet, de meg 
is kell szabadulnod (2. Kor. 3;17)! Te is csak önmagadért felelsz! Ha ezt elfogadod és átéled, 
akkor a világon mindenkinek, tehát férjednek is ezzel teszed a legjobbat még akkor is, ha ő 
emiatt öngyilkos lesz! 
 
35/3710 
Kérdező: Van értelme egy öngyilkosért imádkozni? 
A helyes imádkozás mindig szeretet-megnyilvánulás! Tehát mindig csak helyeselni lehet. Ne 
ítéljétek el az öngyilkosokat sem! 
 
35/3724 
Kérdező: Férjem miért lett öngyilkos? Depressziós volt. 
A depresszióra való hajlam karmikus, tehát magával hozott terheltség. Ha valaki nem vállalja 
fel, nem tanul meg ezzel élni, az általában öngyilkos lesz, bárhogy is viselkednek vele 
kapcsolatban azok, akik szeretik őt. 
 
36/3781 
Kérdező: Az eddig őszintén Jézust követő öngyilkosokra mi vár? 
Az Engem komolyan követők soha nem lesznek öngyilkosok úgy, hogy öntudatuk birtokában 
vannak. Aki nincs öntudatának birtokában, az képtelen erkölcsi cselekedetet végrehajtani! 
 
36/3809 
Kérdező: Szeretetlen Anyám öngyilkos lett. Inkább beteg volt, mint rossz. 
Édesanyádnak benső látása annyira leromlott, hogy ez már túl ment a beszámíthatóság 
határán. Ezért lett öngyilkos. Halála után azonnal látta, hogy előbbre rosszul látott, és azt is, 
hogy ezt csak önmagának köszönheti. A ti iránta érzett, megélt jó szándékotok, tehát 
szeretetetek abban segítették őt, hogy megfelelő önismeretre jutva, kezdjen reményből élni! 
 
36/3834 
Kérdező: Férjem öngyilkos lett. Hogyan tehette ezt? 
Abban biztos lehetsz, hogy nem te vagy oka férjed halálának! Nem te felelsz azért, amit ő 
tett önmagával. A benne lévő nyomorúsággal, amelynél sokkal nagyobb nyomorúsággal is 
tudnak szembenézni emberek, ő azért nem tudott, mert rendre elmulasztotta használni 
azokat az erőforrásokat, amelyeket angyalaim felkínáltak neki. Azok, akiknek nem volt soha 
szívügyük az ő gyakori mulasztása, persze hogy téged okolnak, hogy saját mulasztásaikról, 
legalább önmaguk előtt eltereljék a figyelmüket.  
 Abban biztos lehetsz, hogy erődön fölüli kereszteket nem engedek rakni válladra. 
Hited erejének növelése mindig rendelkezésedre áll. Nemcsak e kérdés által: ' Mi ez az 
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örökkévalósághoz képest?', de azáltal is, ha tudatosítod magadban azt az igazságot, hogy az 
Én, a te Jézusod ereje, mindenkor a te erőd is! Nagyobb, erősebb az, aki benned van, mint 
az, ami kívüled van (1. János 4:4)! 
 
36/3849 
Kétségtelen, hogy veled voltam megpróbáltatásaidban. Kétségtelen, hogy mindenkor veled 
vagyok. De kétségtelen az is, hogy jó szándékod mellett nélkülözhetetlen az általam 
elmondott és bemutatott alázat vállalása. Az öngyilkos ember se nem bátor, se nem 
alázatos. Éppen ellenkezőleg. Számára az irgalom rendje idegen világ. 
 
36/3864 
Az általad említett Szentlélek káromlása, amelyre nincs bocsánat sem égen, sem földön, 
mert ez az állapota egy világ-korszakra megmarad. Ez a bűn tehát nem egy esemény, hanem 
állapot. A megátalkodottság állapota. Ez a gyakorlatban akkor mutatkozik meg, amikor valaki 
a szeretetlenségeire mindig talál kifogást. Mindig megmagyarázza azt, hogy másnak ugyan 
nem szabad úgy viselkednie, mint neki, de neki szabad, mert ő így látja jónak. 
A saját meggyőződésükért még öngyilkosságot is vállaló terroristák ebben az állapotban 
jutottak el romboló cselekedeteik végrehajtásához. De az a Szentlélek elleni bűn jellemzi 
legtöbb hatalmához ragaszkodó uralkodót. Főleg a vallási vezetők rétegében találhatók nagy 
számban ilyenek. 
 
37/3946 
Kérdező: Segíteni szeretnék azon, aki öngyilkos akar lenni. 
Amikor valaki segíteni akar másokon, akkor ezzel igazolja, hogy szeretet van szívében. Hidd 
el, Én, Jézus is segíteni akarok azon, akin te segíteni akarsz. De amint Nekem, úgy neked is 
tudomásul kell venned, hogy határai vannak a segíteni akaró jó szándéknak. Te sem tehetsz 
többet e téren, mint Én. Csak annyit tehetsz, hogy elmondod neki: semmit nem old meg az 
öngyilkossággal. Sőt, még e gyilkossággal tetézi is lelkének terhét. Így csak rosszabb állapot 
vár reá, mint amilyenből menekülni akart. Mert az öngyilkosság mindig menekülés, a 
gyávaságnak mindig egyik, ha nem az egyetlen, legrosszabb formája! 
 
39/4230 
Téged csak arra kérlek, hogy epilepsziás leányoddal kapcsolatban legyen a legkevesebb 
gondod még akkor is, ha öngyilkos akar lenni! Hidd el, hogy ő Hozzám tartozik azon a tudati 
szinten, amelyet képes birtokolni! 
 
40/4278 
Nem voltál oka gyermeked halálának! Csak akkor mondható az, hogy valaki oka egy másik 
ember halálának, ha ezt tudatosan, egyértelmű szándékkal csinálja. Ha valaki önkezével vet 
véget földi életének, az részben rosszul, részben pedig jól jár. Rosszul jár, mert majd egy 
keservesebb életet kell vállalnia. Jól jár, mert olyan önismeretre jut, amelyet földi életében 
elhanyagolt, s így jobban tudja majd kezelni önmagát, mint öngyilkossága előtt. 
 
40/4281 
Kérdező: Férjem öngyilkos lett. Magamat is hibáztatom miatta. 
Isten annyira erős önfenntartási ösztönnel látott el benneteket a teremtésetek alkalmával, 
hogy azok, akik ennek ellenére megölik magukat, nem számíthatók olyan gyilkosoknak, mint 
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azok, akik tudatosan másokat ölnek meg. Ezért nem mondható az, hogy egy öngyilkos az 
már reménytelen eset. 
 Magadat semmiképpen sem okolhatod! Csak az mondhatja önmagáról, hogy 
felelősséggel oka embertársa halálának, aki tudatosan utazott rá, hogy az a másik megölje 
önmagát. Nálad erről szó sem volt! A különböző viták, veszekedések, nézeteltérések nem 
juttathatnak senkit arra, hogy önkezével vessen véget életének. Erre csak súlyos, fájdalmas 
betegségek, kínzások képesek. 
 
40/4319 
Kérdező: Leányomat halálvágy gyötri. Öngyilkos akar lenni. 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 Egyedül Én, Jézus vagyok minden földi ember megszabadítója. A te számodra egyedül 
az a legfontosabb, hogy te élő kapcsolatban légy Velem, a te Jézusoddal! Benső szabadságra 
kell törekedned gyermekeddel kapcsolatban is! Hinned kell, hogy ÉN, Jézus jobban szeretem 
őt, mint te, és a te benső békéd, nyugalmad nem függhet attól, hogy leányod milyen. Ez 
mindenkor attól függ, hogy Velem milyen a kapcsolatod. 
 Neki, mivel már nem gyerek, el kell fogadnia Engem, Jézust olyan megszabadítónak, 
amilyennek közétek jöttem a Földre. Aki Engem befogad az életébe, az feltétlenül 
megtapasztalja, hogy a Győztes oldalán áll. Vagyis azt, hogy nagyobb az, aki bennetek van, 
mint aki a világban van. (1 János: 4.4)  
Én, Jézus soha senkit nem hagyok magára! Ha viszont valaki nem hajlandó befogadni Engem, 
azzal Én nem erőszakoskodom. Engedem, hogy megtapasztalja döntései következményét. 
 Amellett, hogy teljesen Rám bíztad magad, nagyon fontos, hogy naponta imádkozz 
leányodért. Igen, mert ha ő jó szándékú, akkor az őt támadó ártó erők a te imád hatására is 
egyre jobban legyengülnek, s egyre nagyobb teret kapnak azok a pozitív erők, tehát az 
angyalok, akik belsőleg tudják majd gyógyítani őt. De ennek a te élő Hozzám tartozásod és 
imáid mellett nélkülözhetetlen, hogy ő is akarjon hinni Bennem, Jézusban. 
 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 
 
41/4419 
Bűn-e az öngyilkosság? 
A bűn tudva és akarva tenni Isten akarata ellen. Mivel az önfenntartás ösztöne mindenkiben 
nagyon erős, ezért azok, akik öngyilkosságot követnek el, legtöbbször nem tudják, hogy mit 
cselekszenek! Ilyenkor tehát nem számít be nekik ez bűnnek. 
 
41/4421 
E lelki 'magányodban' talán a legnehezebb elhinned azt, hogy kimondhatatlanul szeretlek. 
Nekem, Jézusnak is nehéz volt elhinnem, hogy Isten az Én mennyei Atyám akkor, amikor a 
kereszten a Lukács: 23.46-ban olvashatót mondottam. Pedig ez az igazság!  Amint Én, Jézus 
értetek, úgy nektek önmagatokért kell el viseletek azt a 'lelki szárazságot', amely bár a pokol 
poklát érezteti veletek, mégis arra ad lehetőséget, hogy HITBEN elfogadjátok azt, hogy nem 
Isten ajándékai, hanem maga az Isten akar boldogítani benneteket! Azok, akik a lelki 
szárazságnak erre a fokára eljutottak, a Földön elérhető legmagasabb fokra jutottak el! E 
szinten valóban csak HITBŐL lehet élni! Médiumom az öngyilkosság küszöbén élte meg ezt a 
lelki szárazságot! De átélte, és átadta magát ebben a lelki szárazságban is HITBEN Nekem, 
Jézusnak! Ezt kell tenned neked is! 
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41/4508 
Kérdező: Nagyanyám kétszer is öngyilkos akart lenni. 
Amint a test immunrendszere gyengül vagy megszűnik, a kis betegség is végzetes lehet, úgy a 
pszichikai immunrendszer, a remény gyengülése, elvesztése is végzetessé válhat. 
 Nagyanyád pontosan azért nem halhatott meg úgy, ahogy szerette volna, mert így 
időt kapott arra, hogy életellenes döntésének következménye - az ezzel járó szenvedés - 
lelke mélyén Hozzám igazítsa őt az utolsó pillanatokban! 
 
41/4512 
Kérdező: Férjem öngyilkos lett. Nagyon megrendített bennünket!   
Vannak a reménytelenségnek olyan rejtett sebei, amelyek egyszer csak öngyilkosságban 
mutatkoznak meg. 
Mivel egy öngyilkosság annyira életellenes, ezért ez szükségszerűen megrendíti a 
környezetet. Csak arra kérlek, hogy két dologtól próbálj tartózkodni. Ne akard megérteni, és 
ne akard elítélni!  Mindkettő az Istennek és az illető léleknek az ügye! 
 
42/4540 
Kérdező: Gyülekezetbe nem járok. Öngyilkos lettem. 
Te azért lettél öngyilkos, mert nem kaptad meg a benned felmerülő kérdésekre a téged 
megnyugtató választ. Ezért nem kell a gyülekezet vezetőit hibáztatnod! Ők részben nem 
tehetnek arról, hogy ott tartanak, ahol tartanak. Nem tehetnek arról, hogy CSÚCSNAK tartják 
magukat. Bizonyos értelemben - vagyis a tudatod alatt - te olyanokban csalódtál, akikben a 
legjobban bíztál. Ez nem baj! 
Ha nem találsz olyan gyülekezetet, ahol számodra értelmet megnyugtató választ tudnának 
adni a benned felmerülő kérdésekre - ilyet aligha találsz -, akkor meg kell keresned azt az 
embertestvéredet, akivel őszinte kereső tudsz lenni akkor is, ha ezért különböző 
gyülekezetek orrolni fognak rád! Nem véletlenül mondottam, hogy ahol ketten, hárman 
összejönnek az Én nevemben, ott vagyok közöttük (Máté: 18.20)! Sorsodra vonatkozóan 
pedig tudomásul kell venned, hogy nem lehet különb a tanítvány a mesterénél (Máté: 
10.24)! 
 
42/4587 
Az nem elég ok a segítésre, hogy a rászoruló a te segítséged nélkül öngyilkos lesz. Az sem 
elég a segítésre, hogy a józanész által be nem látható a segítséged következménye. Csak 
akkor lehetsz nyugodt abban, hogy bölcsen segítettél, ha ezt értelmeddel magad is belátod. 
 
42/4626 
Kérdező: El akarok válni. Ő öngyilkossággal fenyegetőzik. 
Az elválás csak akkor jelenthetne megoldást, ha férjed akadályozná azt, hogy Velem, a te 
Jézusoddal foglalkozz. Ha ezt nem akadályozza, akkor nincs értelme az elválásnak. 
 Te is túl vagy már életed delén. Eddig is kaptál erőt, ezután sem hagylak magadra! 
Vagy növelem az erődet, vagy csökkentem a kereszted súlyát. Mi ez az örökkévalósághoz 
képest?! Ha erre a mérlegre teszed napjaid terhét, nem is lesz az olyan elviselhetetlenül 
nehéz! 
 Üresnek érzed magad? Tudnod kell, hogy az elsilányult érzelemvilág a legalkalmasabb 
arra, hogy hited állapotát megismerd és fölerősítsd. Előttem a hitből élésnek mérhetetlen 
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értéke van! Bizony igazat mondott Pál, amikor ezt mondta: „Az igaz a hitből él.” (Róm 1; 
17)?! 
 Bízzál abban, hogy kettőnk kapcsolatát semmi és senki nem gyengítheti meg. 
Részemről ezért mindent megteszek! Tégy meg te is mindent ezért a magad részéről! 
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


