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Tudatlanság 

Kulcsszó: tudatlanság 

 ( 72 Hang-levélben 15 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.  

1/55 

Gyermekem! Tudatlanságod sok mindentől felment. Nem is akarok most olyasmit mondani, 
ami azt próbálná megértetni veled, mennyire súlyos következményei vannak a tudatlanság 
miatt, bár el nem marasztalható személy olyan tetteinek, melyek önmagukban Ellenem 
dolgoznak. Annyit azonban mondanom kell, hogy voltak ilyen események életedben. Ha 
többet fogsz foglalkozni Velem, magad fogsz rájönni. De már most kérlek, amiatt sohase 
bántson a lelkiismeret, amit tudatlanságból tettél Ellenem. 
A bűn szeretetlenség. A halál, vagyis a földi élet nyomorúságának megszűnése az nem rossz. 

Nem Ellenem van. Csak, és kizárólag csak tudatlanságotok miatt mondjátok rossznak. 

1/68 

Csak azok, akik a könnyebbik végét szeretik megfogni a dolgoknak, csak azok, akik szeretnék, 
ha nem volna felelősségre-vonás, csak azok, akik úgy gondolják, hogy az a tudatlanság is 
felmentő ítélettel jár, mely megszüntethető lett volna, ha az illető akarta volna, csak ezek 
azok, akik a végsőkig kitartanak, - ahogy te mondani szoktad, bár nem te találtad ki, - a nulla 
cukrozása mellett. Csak akik a külső hatalomtól, és nem belülről, az Én szent Lelkemtől várják 
- esetleg parancsszóra ?- az emberek Hozzám fordulását, csak ilyeneknek fontos az 
úgynevezett objektív tekintély. 
 

2/115 

Ostoba kijelentés az, hogy a pokol útja jó szándékkal van kikövezve. Az ilyen kijelentés 

tényleg ördögi. Jó szándékkal nem lehet elkárhozni, csak üdvözülni, még akkor is, ha valaki jó 

szándékkal valami nagyon nagy ostobaságot csinál. Bár van bűnös tudatlanság is. Ha valaki 

tudatosan hanyagolta el, hogy elsajátítson bizonyos ismereteket, melyek további életében 

majd fontos szerepet kaphatnak, hát annak bizony terhet fog jelenteni a bűnösen 

elmulasztott ismeretek hiányából származó rossz következmény. De ekkor sincs számotokra 

olyan mérce, mely képessé tenne benneteket arra, hogy megfelelő bírói ítéletet tudnátok 

hozni az illető rovására. 

2/121 
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Csak az mondható jézusi embernek, aki kilépve az igazság rendjéből, vállalja az irgalom 

rendjét, de nemcsak passzív módon, hanem aktív módon is. Vagyis: nemcsak éli, de hirdeti is. 

Nemcsak azok felé, akik ezért őt nem bántják, hanem azok felé is, akik őt ezért bántják.  

 A jézusi ember mindenféle hatalom számára - egy bizonyos szint után - 

elviselhetetlen. Ezért mondhattam ki egyértelműen azt, hogy aki Velem azonosul, az 

szükségszerűen sorsomban is osztozik. 

 Tágabb értelemben viszont jézusi embernek mondható mindaz, aki ha tudná, hogy 

ennek érdekében állapotszerűen vértanúnak kell lennie, akkor ezt szívesen vállalná. 

Tehát nemcsak az a jézusi ember, aki az irgalom rendjében él, hanem az is, aki tudatlansága 

miatt nem ebben él, de nyitott ebben az irányban." 

2/123 

Higgyétek el, egy politikus sem képes sokáig itt maradni színem előtt. Ameddig pedig 

kénytelen, addig bizony itt pokol az élete. Ne avassátok szentté a hatalmon levőket. Ha 

szentek lennének az Én szememben, akkor nem lennének hatalmon. Persze itt is áll, hogy a 

tudatlanság enyhítő körülmény, de fölmentő csak egészen kivételes esetekben." 

2/131 

Meggyőződés nélkül nincs üdvösség. Meggyőződés ellenére sincs üdvösség. Nem is lehet! 

Nem lehetséges, hogy valakit az juttasson boldogságra, amiről meggyőződése, hogy rossz! 

Boldoggá mindenkit csak az tehet, ha a meggyőződése szerinti jót teszi. 

 Fontosnak tartom tudatni veled, hogy az üdvösség, tehát a boldogság, nem a halál 

után nyerhető el. A halál képes véglegesíteni a lélek fejlődési irányát, de nem tud 

irányváltoztatást produkálni. 

  A Gondolkodás-átalakításra itt a földön van alkalom. A halál képtelen gondolkodás-

átalakítást előidézni. 

Az persze előfordulhat, sőt leggyakrabban éppen az fordul elő, hogy valaki nem azt tartja 
legjobbnak, amit Én. E téren tudatlansága oly mértékben számít enyhítő körülménynek, 
amilyen mértékben nem tehet e tudatlanságáról. 
 
2/142 
 
Drága Gyermekem! Lelki szenvedésed egyik oka olyan tudatlanság, melyről nem tehetsz, a 
másik viszont olyan anyai ösztön, melyet már régen lazítanod kellett volna. 
Tudnod kell, hogy mindenki az Enyém! Gyermekeidet csak kölcsön kaptad Tőlem addig, míg 
jónak látom. 
 Sajnos lelked mélyén az van, hogy nem hiszel abban, ami pedig józan eszed előtt is 
világos, hogy t.i. Én jobban rendezem az emberek sorsát, mint ők maguk tennék, ha 
tehetnék. 
 
2/157 
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Pilátus ott és akkor szinte mindannyitokat megszemélyesített, mikor ítéletet mondott 
Fölöttem. Igen, mert Fölöttem ítélkezni annyit jelent, mint zúgolódni mindazon körülmények 
ellen, melyeknek sem okozói, sem megoldói ti nem lehettek. Aki olyan világ ellen zúgolódik, 
ahol vesztesre állhat az, aki Hozzám tartozik, az Engem ítél el. Ez akkor is igaz, ha valaki 
tudatlanságból teszi ezt. A boldogtalan emberek mind embertelen emberek. És istentelenek 
is. Még akkor is, ha minden nap sok-sok imát mondanak el.  
A tudatlanság sajnos nem mindig jár együtt azzal, hogy föl tudna menteni a boldogtalanság 
alól. Boldoggá csak az tud válni, aki azonosul azzal az IGAZSÁGGAL, akit Pilátus elítélt, tehát 
Velem. 
 
2/161 
Ma ezt a Simont szent Simonnak mondjátok. És joggal. Nem a szeretet hiánya volt az, ami 
benne a húzódozást kiváltotta, amikor kényszerítették, hogy Nekem segítsem, mint ahogy 
nem a szeretet jelenléte volt az, ami kínzóimat arra bírta, hogy Simont kényszerítsék. Simont 
tudatlansága tette olyanná, hogy kényszeríteni kellett. Kínzóimat pedig az attól való félelem, 
hogy talán meghalok, mielőtt fölfeszíthetnének, ha nem segítenek. 
 
3/174 
Drága Gyermekem! A Jehova Tanúi, bár jó szándékuk és tudatlanságuk miatt nagyon 
kedvesek nekem, de valójában nem az Én utamat járják. Neked tudnod kell: Nem a Biblia a 
forrás, bár nagyon jó eszköz, ha rangsorolnak benne. Nem a Biblia a forrása a boldog és 
szabad életnek, hanem a Szentlélektől átjárt józanész. Ezt megadom mindenkinek, aki 
valóban szeretetben akar növekedni, s nem az számára a legfontosabb, hogy jól érezze 
magát. 
 
 
3/215 
Ne a misztikumot erőltessétek, hanem a józan szeretést, mely nem lehet meg részben 
önfegyelem, részben pedig türelem nélkül. Engem nem lehet szertartásokkal siettetni olyan 
formában, hogy valaki ezáltal kibújasson napi feladatainak elvégzése alól. A szertartás senkit 
sem szentel meg. A szertartásnak feladata, hogy vagy elindítson, vagy lepecsételjen egy 
olyan benső döntést, melyet Velem hozott meg az illető. Ha nem ezt teszi, akkor bizony 
fekete mágia, melyet gyakran még az Enyéim is csinálnak, természetesen tudatlanságuk 
miatt. Csak ezért lehetnek az Enyéim. Sajnos nagyon sokan tesznek és nagyon sok rosszat, jó 
szándékkal. 
 
3/219 
Bizony lehet szent lélekkel nem Szentlélek szándéka szerint szólni és írni. Ennek oka részben 
a különböző felekezeteim, egyházam bűnei, részben pedig az a jó szándékú tenni akarás, 
mely nem maradhat tétlen akkor sem, ha tudatlansága miatt melléfog. Gondolj csak arra, 
még azokról is, akik egy akarattal keresztre feszítettek, azt mondtam: 'Mózes székében 
ülnek. Amit mondanak, tegyétek, de tetteiket ne kövessétek!' Bizony, egészen különlegesen 
kifinomult és teljesen Nekem adott szándék kell ahhoz, hogy valaki ilyen különbséget 
megfelelően tudjon kezelni. 
 
4/282 
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Mindez nem von le semmit azok buzgóságából, akik időt és fáradságot nem kímélve 
törekszenek képviselni az általuk felismert igazságot. Legtöbbjük nem vétkes tudatlanságban 
szenved, hanem olyan tudatlanságban, melyről nem tehet, de igenis tehetnek azok a 
különböző egyházak vezetői, akik bár vezetőknek, főpapoknak mondják és mondatják 
magukat, de életükkel cáfolják Lelkem gyümölcstermő munkáját. 
 
4/324 
Csak az Általam megáldott eszközök alkalmazása használ azoknak, akik ezeket az eszközöket 
alkalmazzák. Márpedig minden, még a legalkalmasabb eszköz is elveszti áldásomat, ha 
pénzért vásárolják. Ez a simóniának egy gusztustalan formája. Aki pénzért kerülhet 
beavatásra, az az ördög beavatottja lesz még akkor is, ha ezt tudatlanul tette. A tudatlanság 
legföljebb annyi pozitívumot jelent, hogy annak, aki így jutott beavatáshoz, annak lelkileg 
nem árt. De használata felett az Ősellenség uralkodik. Hozhat látszat-eredményeket az ilyen 
eszköz használata, de hosszú távon feltétlenül kárát vallja az, aki ilyen eszközzel dolgozik. 
 
4/325 
Nem egyházatok, hanem egyes egyháziak zárkóznak el a reinkarnációtól. Ennek több oka 
van. Az egyik az, hogy legtöbb embert a reinkarnáció elfogadása nem hozna közelebb 
Hozzám, mivel a megtérésre a ti stílusotokban ezt mondanák:' Hej, ráérünk arra még!'- A 
másik ok az, hogy valóban nem tartozik a jelen megszentelésének lényegéhez. De van más 
oka is. Pl. egyszerű tudatlanság. 
 
6/437 
Persze nem arról van szó, hogy elkárhozol, mivel hivatkozhatsz tudatlanságodra. De igenis 
szó van arról, hogy a te vallásosságodhoz Nekem semmi közöm sincs. Bár nagyon szeretlek, 
de boldogítani nem tudlak. Boldogítani csak azt tudom, aki úgy akar gondolkodni, mint Én 
gondolkodom. 
 
7/554 
A szellemektől nem félni kell, hanem foglalkozni kell velük. Vannak angyalok, akik még a 
boldog színről színre látásban is szenvednek azért, mert kedvencük a földön nem akar 
kapcsolatot teremteni velük. Azért szenvednek, mert tudják, hogy a földi kedvenceik, éppen 
érdektelenségük miatt, nagyon sok jótól esnek el. Sajnos jótól el lehet esni tudatlanul is. 
Ezért jó, hogy írtad e levelet a HANG-nak, mert így megszűnhet benned az a tudatlanság, 
amely miatt nem gazdagodhattál eddig megfelelő ütemben. 
 
8/654 
Akiknél a tudatlanság nem teszi lehetővé ennek az élménynek kibontakozását, - mivel a 
kegyelem csak abban az irányban tud hatni, amely irányban az értelem nyitott, - annál a halál 
pillanata az, amikor ez vele megtörténik. De ennek meg kell történnie, mielőtt valaki 
véglegesül az örök boldogság állapotában. 
 
8/668 
A beavatás és a tanulás nem azonos tartalmú fogalmak. Természetes, hogy fizetni kell egy 
tanárnak, ha valaki tanulni akar tőle. Olyan beavatásoktól elhatárolom magam, amelyekért 
pénzt kérnek. Én képes vagyok mindenkit beavatni, tehát karizmával ellátni, ha valaki átadja 
magát Nekem. Aki az emberi természet természetes erőit tanulmányozva tanulni akar, s 
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ezért professzora anyagi hozzájárulást kér, ezt természetesnek tartom. Súlyos bűnnek 
tartom viszont, ha valaki a szellemi világgal való érintkezéshez szükséges mágiáért, 
szertartásért pénzt kér, pénzt ad. A tudatlanságon kívül az ilyen embert semmi sem menti föl 
erkölcsileg. 
 
8/673 
Kérdező: Sokszor vagyok bizonytalan, s nyomaszt a felelősség mások és magam miatt. 
 
Tiszta szándékod könnyíti felelősségedet, de bizonyos tudatlanság nehezíti azt. E 
tudatlanságodat most megszüntetem. 
Csak magadért felelsz. De nem Előttem, hanem Általam. Ez azt jelenti, hogy Én foglak 
átvilágítani, és a továbbiakat rád bízom. Erkölcsi felelősséget senkiért nem lehet vállalni. Én 
sem tehettem ezt értetek. Csak Magamért! Ezért kellett megfizetnem az árát annak, hogy 
hűséges maradjak az Atyámhoz azzal, amit szenvedésemben vállaltam. (Lukács 24; 26). 
 Felelősségedet csökkenti az a felismerés, hogy az istenszeretőknek minden javukra 
válik. Isten plusz egy fő, mindig legyőzhetetlen. Csak látszatvereség érheti azt, aki Hozzám 
tartozik, míg csak látszat győzelemnek örülhet az az ostoba, aki nem tartozik Hozzám. Te 
Hozzám tartozol, mert Én nem azért jöttem közétek, hogy bárkit is elküldjek Magamtól (Jn. 
6;37). Ha tehát Hozzám tartozol, akkor egy vagy Velem, mert ugyanaz a Lélek éltet téged is, 
mint Engem. A megoldás mindig az, amit Jn.7; 37-39-ben olvasol. Lelkem azért akar égni 
benned is, hogy olyan bizonyosságra juss, mely leold rólad minden megkötözöttséget, s te 
benső szabadságodban az Én békémre, nyugalmára, erejére találhatsz. 
 
9/711 
A gyengeség nem erény, éppen úgy, mint a tudatlanság sem az. De van gyengeség és van 
tudatlanság. Vergődő gyermekeimnek azt tudom ajánlani, hogy az vesse rájuk az első követ, 
aki bűn nélkül van. Ettől nem lett megengedett a bűn, de a bűnös elítélése kérdésessé vált. 
  
9/728 
Mindenki szent, tehát Atyám áldotta, aki meggyőződése szerint cselekszik. Aki nem 
meggyőződése szerint cselekszik, az tudja önmagáról, hogy rosszat tett. Valakinek a 
meggyőződése sokféle módon alakulhat, érlelődhet ki. Szubjektíve tehát a döntő a 
meggyőződés. 
 Aki az Én tanításom és magatartásom szerint alakítja ki a meggyőződését, annak 
nemcsak szubjektíve, de objektíve is helyes a meggyőződése. Ez azt jelenti, hogy csak az 
Énáltalam elmondott és bemutatott életforma felel meg annak az életformának, amelyre 
minden ember teremtődött. Ezért mondhatom objektívnek. 
Amire azt mondtam, hogy szubjektív, az tudatlanságból sok tévedést is hordhat magában. 
De mivel tudatlanságból van, ezért nem felelős érte az, akinek így formálódott ki 
meggyőződése. Ilyen az általad említett hindu. 
Azért volna jó, ha mindenki az Általam elmondott és megélt életet fogadná el, mert ez az 
emberiség történetében a legemberibb életforma. Nálam emberibb ember nem létezhet! 
Ezért nem bírt elviselni, és nem bír elviselni ma sem, és nem fog tudni elviselni a jövőben 
sem Engem az embertelenség. 
 
10/780 
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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. 
 
10/813 
Azon ne csodálkozz, hogy HANG-om nem tetszik olyanoknak, akik valójában nem Nekem, 
hanem egy felekezetnek köteleződtek el. Ez nagyon természetes! Engem nem ateisták, 
hanem buzgó, felekezetnek elkötelezett emberek feszíttettek keresztre. Te sem úszhatod 
meg, ha Engem akarsz képviselni, hogy ne bántsanak azok, akik bármelyik vallásnak 
elkötelezettjei. De ez nem baj. Az nem baj, ha téged bántanak. A baj az lenne, ha te bántanál 
másokat. Az nem baj, ha a HANG-om ellen beszélnek. A baj az lenne, ha HANG-om lázítana 
bárki ellen is. Köszönd meg, hogy vannak családodban olyanok, akik - teljesen mindegy, hogy 
hová, de - elkötelezett emberek. Legalább képviselnek valamit. Legalább vállalnak áldozatot 
valamiért. Tudatlanságuk felmenti őket, mint azokat, akikért a kereszten imádkoztam, 
amikor ezt mondtam: "Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mint 
cselekednek!"(Lukács 23; 34). 
 
10/824 
Nagyon nem szeretnélek sem téged, sem barátnődet megsérteni, de e kérdés mögött valami 
hallatlan nagy tudatlanság húzódik meg. Egyáltalán mi köze az egyiknek a másikhoz?  Én 
azért jöttem a földre, hogy elmondjam, megmutassam, és nektek is lehetővé tegyem 
megélni azt, hogy mi az igazi szeretet. Amiért ezt tettem, ezért Engem megöltek. De nem 
tudom, mi köze ennek a reinkarnációhoz? Én nem megszentelődni jöttem a földre, hanem 
megszentelni azokat, akik elfogadnak Engem, mint Utat! Általában ezek az emberek is 
hasonlóképpen járnak, mint Én. Természetes, hogy földi életük után már nem kell újra 
leszületniük a földre, hacsak azért nem, hogy az embereket megszenteljék példájukkal és 
áldozatvállalásukkal. 
 
10/840 
Mária élénken szemmel kíséri földi életed útját. Az Ő szeretete föl tud izzani benned, s 
ilyenkor éled át azt, hogy mennyire nem a földnek, hanem az égnek gyermeke vagy. Mária 
általad már sokat tett azért, hogy szebb legyen a föld, hogy elviselhetőbb legyen azoknak 
élete, akiket részben tudatlanságuk, részben a gonosz lélek, részben pedig saját 
gyengeségük irányított rossz utakra, s így került vállaikra olyan teher, mely már bensőleg 
kikezdte állhatatosságukat. 
 
11/886 
Kérdező: Mi van elhunyt szeretteimmel? Tudatlanságuk nem hátrány számukra?  
HANG: Kétféle tudatlanság van. Van bűnös, amiről tehet az, aki tudatlan. És van olyan 
tudatlanság, amiről nem tehet az, aki tudatlan. E második nem hátrány itt. Az első, az igen! 
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A halottaiddal csak annyiban foglalkozz, hogy imádkozol értük. Sem neked, sem nekik nem 
szükséges, hogy többet tudj róluk! Rólam kell egyre többet tudnod! 
 
 
11/924 
… használd az eszedet! De ne csak félig! A fél tudás rosszabb, mint a tudatlanság!   
 
12/1005 
Drága Gyermek! Szomorúságot, fájdalmat okoztam? Szándékom nem ez volt. Mivel 
kérdeztél, hát nem mondhattam mást, mint amit mondtam. Ha nem tartod igaznak, akkor ne 
fogadd el. Legfontosabb számodra itt a földön szíved békéje, és nem az, hogy mit mond a 
HANG. Bár igaz, hogy az IGAZSÁG tesz szabaddá (János 8; 32), de legtöbb ember a 
tudatlansága miatt érzi magát boldognak. 
 
12/1085 
Tudatlanságból lehet rosszat tenni jó szándékkal. Kérned kell a BÖLCSESSÉG adományát 
(Jakab 1; 5), hogy ne tegyél rosszat jó szándékkal sem. 
 
12/1090 
A pénzért beavató úgynevezett mesterek azzal szoktak érvelni, hogy nekik is pénzükbe került 
az, hogy bizonyos beavatásokat elnyertek. Erre csak azt mondom, hogy az ő előző 
ostobaságukért fizetett összeget ne akarják az Én gyermekeimen bevasalni. Keressenek 
maguknak a Sátán fiai között olyanokat, akik erre hajlandók! 
Drága Gyermekem! Csak olyan beavatást vállalj, ami nem kerül pénzedbe. Amit az 
eddigiekért fizettél, azt már vissza nem csinálhatod. De legalább tanuld meg a múltból azt, 
hogy amit eddig tudatlanságból tettél, s ezért nem tudom be neked bűnül, a jövőben 
tudatlanságodra már nem hivatkozhatsz. 
 
12/1097 
Kérdező: Jézus rám mosolygott álmomban. 
 
(Elég szomorú, hogy nem tudsz belenyugodni fiad elválásába. Én még abba is bele tudtam 
nyugodni, hogy keresztre feszítsenek, és te még abba sem tudsz belenyugodni, hogy fiad 
másképpen élje életét, mint te szeretnéd. 
 Tudomásul kell venned, hogy már semmi közöd ahhoz, hogy fiad mit csinál! Neked 
csak arra kell vigyáznod, hogy ne légy bűnrészes. Tehát arra kell törekedned, hogy ne éljen 
belőled, hanem járja a maga útját. Ő valójában már régen nem a te gyermeked! 
 Sajnos, hogy az anyák sokszor nagyon meg vannak kötözve gyermekeikkel, s bár 
tudják, hogy a testi köldökzsinórt, ha nem vágnák el, abba belepusztulna az anya is, a gyerek 
is, de azt nem akarják tudomásul venni, hogy a lelki, a szellemi köldökzsinór ápolása mindig 
nagy tragédiákhoz vezet. A gyermekétől való megszabadulást ANYÁMNAK sem volt könnyű 
megtanulnia, de megtanulta, mert meg kellett tapasztalnia, hogy megtagadom őt, ha nem 
válik szabaddá Tőlem /Máté 12; 48/). 
 
Igen, rád mosolyogtam! Nagyon szeretlek, és tudom, hogy te is nagyon szeretsz engem. 
Benső békédet nem azért nem tudod megtalálni, mert nem vagy jó szándékú. Te nagyon jó 
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szándékú vagy. A te békédet bizonyos tudatlanságod akadályozza. Ezért mondtam el a 
fentieket, mert nem akarlak tudatlanságban hagyni. 
 
12/1107 
Tudatlanságod miatt kerültél gonosz erők hatása alá. Ezért kerülhettél ki ebből. Ha 
tudatosan tetted volna, akkor nem tudnék segíteni rajtad úgy, ahogy most tudok. Bizony 
tudatlanságod mellett a beavató mestered is oka volt rossz állapotodnak. Nagyon okosan 
teszed, ha nem jársz többé olyan tanfolyamokra, amelyeket előzőleg Velem meg nem 
beszéltél. 
 
13/1146 
Kérdező: Nem találom helyemet. Abbahagytam az egyetemet is, mert úgy gondolom, hogy az 
örök élet szempontjából nincs értelme. 
Bármennyire szeretlek, nem tehetem meg, hogy ne mondjak neked ellent. Sőt! Éppen, mert 
szeretlek, azért nem hagyhatlak tudatlanságban. 
Szellemi emberré kell válnod! Ez csak tanulással megy! Nagyon is sok értelme van az 
egyetemnek és minden iskolának, amely pallérozza az eszeteket! Az kétségtelen, hogy a lelki 
fejlődés, tehát a szeretetben való növekedés a lényeg!  De ehhez nagyszerű eszköz minden 
iskolai végzettség.  
Vigyázz! Az ősellenség hangja az, ami a szellemi munka áldozatától el akar terelni téged. Az 
értelemnek figyelme és az akaratnak fegyelme az a sínpár, amely nélkül csak cammogni 
tudsz előre, de komoly haladást ezek nélkül el nem érhetsz! 
A megkezdett munkák be nem fejezése biztos jele annak, hogy pszichés bajok vannak nálad! 
Ezekből Én képes vagyok meggyógyítani téged, de csak akkor, ha te is komolyan akarod. 
Talán már ismered az Én szállóigémet: 'Veled és érted mindent, de nélküled semmit!' Ezt 
vésd jól az eszedbe, szívedbe egyaránt! Csak akkor találhatod meg helyedet, ha Én nálad 
helyet találok! 
 
14/1281 
Te már az életben választottál! Engem választottál! Ezt csak azért tehetted, mert az Én 
szeretetem nemcsak megelőzte a te szeretetedet, hanem együtt is volt veled eddigi utadon. 
Azért nem hagytalak el, mert nem a gonoszság, hanem a tudatlanság vezetett, és Én láttam 
lelked mélyén azt a tiszta szándékot, amely mindig melletted tartott Engem. 
 
15/1365 
Én magam vagyok az egyetemes erkölcsi út! Aki ettől eltér, az bárhol a világmindenségben 
csak akkor találja meg szíve nyugalmát, ha a tudatlansága felmenti őt az alól, hogy Engem 
vállaljon! 
 
15/1381 
Egyetlen cselekedet sem értékelhető erkölcsileg utólag! A döntés pillanata az, amely 
érzékelteti veled, hogy helyesen, vagy helytelenül döntöttél. Erkölcsi döntés csak tudatos 
döntés lehet. Előttem senki nem felel azért, amiről nem tud. Más dolog az, hogy van bűnös 
tudatlanság! Vagyis, ha tudatosan kerülted azt, hogy valamit pontosan megtudj, s így ennek 
a mulasztásnak következményei később rossznak bizonyulnak. Ilyenkor arról van szó, hogy 
mulasztással vétkeztél. 
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17/1592 
Amikor áhítattal imádkoztok, akkor olyan szeretetenergia árad belőletek, amely az egész 
világra kiárasztja áldó hatását. Valóban az egész világ lesz szebb és emberségesebb, ha 
áhítatosan imádkoztok. Ez azért van így, mert nem tőletek függetlenül, hanem éppen 
bennetek tudok olyan szeretetenergiákat árasztani az áhítatos ima által, amely háborúkat 
képes leállítani azáltal, hogy a tudatlanságból tévútra jutott embereket pozitív irányra tudja 
hangolni. 
 
17/1646 
Ne nyugtalankodj gyermekeid miatt! Én nagyon szeretem őket, és ők - a maguk módján - 
nagyon szeretnek Engem! Az nem zavar Engem, hogy ők tudatlanságuk miatt nem azt látják 
jónak, amit Én. Te sem azt látod jónak, amit Én! De ez nem baj! Nem, mert döntő e téren a 
szándék, ami pedig jó bennetek! 
 
18/1794 
Nem a vita a jó eszköz, hanem lásd meg, hogyan tudod kimutatni jóságodat iránta! Egy jó 
szándékú, hibáján kívül (tudatlanságból) az ördög hálójába került lélek már azáltal is 
észreveheti, hogy rossz úton jár, ha azt látja, hogy szomorú miatta az, aki szereti őt. De ha 
nem jó szándékú valaki, akkor azon az Isten sem tud segíteni! Sajnos, igaz az, amit Máté 7; 
13-14-ben olvasol. 
 

Mát. 7,13 
Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a 
veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak.  
Luk.13,24  
Mát. 7,14 
Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik 
megtalálják azt.  
Mát.19,24 Csel.14,22  

 
19/1870 
Amikor te igazságtalanságról beszélsz, akkor azért jársz tévúton, mert senkiről sem tudod, 
hogy mit örökölt, milyen hatások érték eddigi életében, és azt sem, hogy eddig hogyan 
dogozott együtt azzal a kegyelemmel, amellyel Isten elhalmozta őt. Ezért nincs erkölcsi 
alapja a jogi igazságnak, amelyben mindenkinek azt kell kapnia, ami neki jár. Az előbb 
említett okok miatt senkiről senki nem tudja, hogy kinek mi jár! Amikor tehát bánt a rajtad 
kívül felismert igazságtalanság, akkor ez csak tudatlanságod, illetve helytelen látásmódod 
miatt fájhat. 
 
20/1929 
Az abortusz, tehát egy gyermek megölése, akár tudatlanságból, akár tudatos gyilkosságból 
abortusz, minden esetben olyan testi roncsolást eredményez, amelynek kiheverése csak 
Velem, és csak hosszú idő múltán tud rendeződni. E téren a különböző narkotikumok csak 
tüneti kezelést tudnak adni, de gyökeres megoldás nem. 
 
20/1939 

http://biblia.jezusert.com/index.php?&valasztas=karoli&konyv=40&resz=7&h_konyv=42&h_resz=13&h_versek=24
http://biblia.jezusert.com/index.php?&valasztas=karoli&konyv=40&resz=7&h_konyv=40&h_resz=19&h_versek=24
http://biblia.jezusert.com/index.php?&valasztas=karoli&konyv=40&resz=7&h_konyv=40&h_resz=19&h_versek=24


10 
 

… a tűzre öntik az olajat azok az Isten gyermekei, akik fennen hangoztatják a világ fiai felé is 
azt, hogy ne alkalmazzanak erőszakot. Ezzel a besegítéssel aztán nagyon megnehezítik saját 
sorsukat is, mert azok a világ fiai, akik akár tudatosan, akár tudatlanságból, tehát 
jóhiszeműen kerülnek erőszakot erőszakra halmozó bandákba, éppen Isten gyermekeitől 
kapnak olyan támogatást, mely szerint nem kell vállalniuk erőszakos cselekedeteik fájdalmas 
következményeit, és csak csekély ejnye-bejnyével rendre megúszhatják brutális 
magatartásuk következményeit. 
 
21/2032 
Az van a kegyelem állapotában, aki tudatállapotának megfelelően szeret. A butaság, a 
tudatlanság sok embert fölment az erkölcsi felelősség alól, de akiben rosszindulat van, az 
kizár Engem a lelkéből! 
Ha valaki a jogi igazság rendjéhez ragaszkodik, és fontosnak tartja büntetni a bűnöst akkor is, 
ha az már megbánta tettét, az ilyen embert nem az Én Lelkem irányítja. De, mint 
mondottam, a tudatlansága mentheti őt. 
 
21/2060 
Egy zsibbadásnak akkor van pszichikai oka, ha túl élénk fantáziával és túl érzékeny 
idegrendszerrel van ellátva valaki. A szellemvilág is oka lehet ilyenkor a zsibbadásnak, de 
általában nem jó, hanem szemtelen szellemekről van szó. Ezért legjobb nem törődni velük. A 
szemtelen szellemek nem bírják sokáig elviselni, hogy ne törődjenek velük. Ezért egy idő után 
elhagyják az őket negligálót. A jó szellemek inkább serkentően hatnak, mint bénítóan. 
Lebénítást csak akkor idéznek elő, ha egy jó szándékú ember tudatlanságból olyat akar 
tenni, ami hosszú távon ártana neki. A HANG-médium élt már át ilyet! 
 
22/2139 
Kérdező: Miért nem tudok imádkozni? 
Te az eddigi életed folyamán eljutottál arra a lelki szintre - és ebben sokat jelentett az a 
szenvedés, amit át kellett élned -, amely szinten nem képes megelégedni egy lélek azzal, 
hogy bizonyos imákat elmondjon, bizonyos szertartásokon részt vegyen. 
 A HANG 1. könyvében megtalálhatod a párbeszéd-imának azt a formáját, amely 
nagyon tudna segíteni neked abban, hogy úgy találj magadra, hogy Rám találsz, s úgy találj 
Rám, hogy magadra találj! 
Tehát a hiteddel és bizonyos tudatlanságoddal van a baj. Hitedet meg kell erősítened, 
tudatlanságodat el kell kezdened fölszámolni! 
Csak annyit kell elhinned, hogy Én nemcsak mint hallgatód vagyok benned, hanem szólni is 
kívánok hozzád, ha te Nekem erre  tevékenyen lehetőséget adsz. Ez azt jelenti, hogy el 
kezdesz magadnak mondani olyan mondatokat, amelyek téged  - belülről érzed - építenek, 
buzdítanak és vigasztalnak! El kell hinned, hogy ezeket a mondatokat, bár te fogalmazod , de 
Én sugallom őket! Csak annyit kell elhinned, hogy minden jó Tőlem jön! Ez azért sem lehet 
számodra már nehéz, mert gyakran megtapasztalhattad, hogy ez így van! Biztos, hogy az 
ősellenség el akar majd bizonytalanítani téged, mondván, ezeket te találod ki. E kísértést le 
kell tudnod győzni. Ennyi alázat kell, hogy legyen benned! 
 A hit, mint minden életrevaló képesség, csak gyakorlás által növelhető. Tégy úgy, 
mintha hinnél! A gyakorlatban ez a hit! Ha elolvasod a HANG 1. kötetében ezt a részt, akkor 
már könnyen megértheted a második kérdésedre adandó válaszomat is. 
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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! 
 
22/2154 
Ami pedig édesanyád fájdalmát illeti, hát arról neked is tudnod kell, hogy ennek az ő 
tudatlansága az oka. Mindaddig, amíg be nem látja, hogy Én jobban szeretem fiát, mint ő 
bármikor is szerethette volna, nem lehet segíteni baján! 
 
22/2156 
Újra a HANG 1. kötetére hívom fel figyelmedet. Akinek Máriával jó a kapcsolata, annak 
Velem is jó a kapcsolata. Akinek Velem jó a kapcsolata, annak Máriával csak tudatlanságból 
lehet helytelen kapcsolata. De a tudatlanság soha nem volt, és nem is lesz erény! 
 
23/2302 
Igazat mond tehát az, aki azt mondja, hogy különböző utak vezetnek Istenhez. De ez csak 
addig igaz, amíg az illető nem ismer Engem. A bekötő utak nem azonosak a célhoz vezető 
ÚTTAL, tehát Velem! Legtöbb ember nem az Én utamat járva jut üdvösségre. Legtöbb 
embert a tudatlansága menti, mikor az üdvösségre törekszik! 
 
25/2551 
Örömmel tölt el szíved odaadó szeretete. Örömmel tölt el az a gondolat, hogy fontos vagyok 
neked. Annyira fontos, hogy akaratodon kívüli megbántásom lehetősége is félelemmel tölt 
el. Holott ilyen lehetőség nem is létezhet, mivel csak tudva és akarva lehet bűnt elkövetni. 
Bár igaz, hogy fájdalmat okozhattok és okoztok is Nekem gyakran amiatt, hogy 
tudatlanságból ártotok magatoknak. Azért olyan nagyon fontos a tanulás, az Engem tanulás! 
 
26/2577 
Minden emberi kapcsolatnak, így a házastársi kapcsolatnak is az ad értelmet, ha Hozzám, 
Jézushoz kerültök általa közelebb. Önmagában értelmetlen minden kapcsolat! De 
önmagában a kapcsolatok nélküli emberi élet is értelmetlen! A szellemi teremtmények 
életének egyedül és kizárólag az az értelme, hogy képesek élő kapcsolatot fenntartani 
Teremtőjükkel. Egymás iránti szeretetetek sem ér semmit, ha nem Értem élitek meg azt. E 
téren a tudatlanság, ha nem bűnös tudatlanság, erkölcsileg fölment ugyan, de csak bódít, és 
nem boldogít! 
 
26/2657 
… csak azt kell figyelmeztetni, akiről egyértelmű az, hogy tudatlanságban van. Akiről 
feltételezhető, hogy tud helytelen magatartásáról, azt nem kell figyelmezteti. Mindenki 
önmagáért felel! 
 
26/2673 
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Én, Jézus, csak belülről, tehát egy természetes fejlődési szint elérése után tudom tovább 
vezetni azokat, akik Engem, mint ÚT-at vállalnak. Akik ezt a szintet nem érték el, ha jó 
szándékúak, akkor a tudatlanságuk menti őket. 
 
27/2687 
A fentiekből könnyen kiolvashatod, hogy mi a teendőd a földön! Szeretetben kell 
növekedned. Abban a szeretetben, amelyet Én, Jézus, éltem elétek! Nem győzöm 
hangoztatni és ismételni: soha senkinek nem szabad ártani, mindig, mindenkinek meg kell 
bocsátani, és segíteni kell ott, ahol erre lehetőségetek van. Ezt, mint utat, mint törekvési 
irányt kell kivétel nélkül minden szellemi lénynek felvállalnia. Aki ezt nem teszi, az objektíve a 
kárhozat útját járja. Szubjektíve csak akkor, ha nem tudatlanságból teszi ezt. 
 
27/2746 
Azt pedig verjétek már ki a fejetekből, hogy a végtelen Szeretet bárkit is büntetni akarna. A 
kívülről jövő büntetés mindig tudatlanság következménye. Isten azért nem büntethet senkit, 
mert nem kívül van a teremtményein, s értelmetlen lenne részéről, ha bántani akarna bárkit 
is, amikor belülről látja, hogy önmagának árt az, aki tudatosan rosszat tesz. 
 
27/2787 
Csak az, aki hisz Bennem, annak nem kell már újra megszületnie, mert örök életét Bennem és 
Nálam átvette. De aki nem követ Engem, az nem fog életet látni, s mivel nem ismert meg 
Engem, Jézust, s ezért tudatlanságában Istenre fog haragudni, mert azt fogja hinni, hogy 
Isten az, aki haragszik rá! (János 3; 36). 
 
28/2898 
A mélységben mindig a SZERETET honol! Igen, mert nemcsak Isten, de minden szellemi lény 
is egy megteremtményesült szeretet még akkor is, ha nem tud erről. E téren a tudatlanság 
egyben a boldogtalanságnak és a menekülés vágyának is forrása. 
 
31/3757 
Erkölcsi nevelésről, csak, mint erkölcsi önnevelésről beszélhettek, mióta Én, Jézus, 
megjelentem közöttetek. A lényeget tekintve előtte sem volt ez másképpen, de Előttem a 
legyőzhetetlen tudatlanság mentette azokat, akik jó szándékúak voltak. Ma már, pontosan 
Miattam, legyőzhetetlen tudatlanságra nem lehet oly könnyen hivatkozni! 
 
31/3223 
Természetes, hogy a tudatlanság mindenkit felment a felelősség alól. De ez csak akkor 
lehetséges, ha valaki nem tehet róla, hogy tudatlan Velem kapcsolatban. Azok, akik más 
ország, más kultúra, más vallás hordozói, nem tehetnek arról, hogy nem ismerhetnek Engem, 
Jézust úgy, ahogy ez neked megadatott. Személyileg tehát közelebb lehet a SZERETETHEZ az, 
aki Engem nem ismer, mint azok, akik ismernek. De ettől még az IGAZSÁG ÉN VAGYOK, amint 
János 14; 6-ban olvasod! 
 
32/3312 
Bár új parancsnak mondottam az Általam elmondott és megélt szeretet-parancsot, de ezt 
inkább mondhattam volna elfelejtett parancsnak is. Ez az elfelejtett szeretetparancs csak 
azokat kötelezi, akik tudnak róla. Aki nem tud erről, azt a jó szándéka mellett menti a 
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tudatlansága, tehát így üdvözülhet. Az ilyenekről mondjátok, hogy vágykeresztségben élnek. 
Ez tartalmában semmivel sem kisebb, mint a vér-, vagy a vízkeresztség. 
 
33/3381 
Meg kell, mondjam neked, hogy az istenelleni döntések legnagyobb része tudatlanságból 
és nem gonoszságból történik a földön. Ezért fontos tudnia mindenkinek, hogy aki Engem, 
Jézust valóban befogad magába, az Velem együtt egy missziós küldetést is vállal. 
 
34/3497 
Minden anya tönkreteszi magát, ha nem döbbenti rá saját magát arra, hogy az anyaság nem 
állapotszerű életforma, hanem egy olyan szerep, amely véget ér, amikor a gyermek 
anyagilag, erkölcsileg saját lábára állott. Bizony, bűnrészes az a szülő, aki még ezután is 
engedi, hogy gyermeke belőle éljen. Az ilyen szülőt a tudatlanságán kívül semmi nem menti 
Isten előtt! Bár a tudatlanság jelenthet valamit Isten előtt, de az ilyen szülő önnön 
boldogságának, benső békéjének élő ellensége! Amikor azt mondottam, hogy attól féljetek, 
aki a testet és a lelket egyaránt a pokolra tudja juttatni, akkor ezzel azt akartam mondani, 
hogy önmagatoktól féljetek (Máté 10; 28)! Mert sem boldoggá, sem boldogtalanná senki 
nem tehet senkit, csak önmagát! 
 
35/3682 
Most nagyon vastagon fogalmazok: Akik a legjobban ellene dolgoznak az Én Egyházamban 
szándékomnak, azok a hatalmukat mindenek felett féltő főpapok, püspökök, tehát az egész 
hierarchia! Ők legkevésbé segítik Egyházam lelki fejlődését! Természetesen élükön a magát 
egyedül és kizárólag, 'hivatalból' a csalhatatlanság karizmájával ellátott földi helytartómnak 
tudva, mondva, a római pápával! Ne csodálkozz ezen. Amikor Pétert pápává választottam, ő 
azonnal csalhatatlannak gondolta magát. Igazolta azzal, hogy azonnal felülbírált Engem. Én, 
Jézus, kénytelen voltam ördögűzést végezni ezért rajta (Máté 16; 18-23)! 
Az, hogy ezek az urak Egyházam fejlődésének kerékkötői, akkor is igaz, ha tele vannak jó 
szándékkal, és tudatlanságukban mentesülnek a személyi felelősség alól.! Olyasmit akarnak 
konzerválni, ami lényegéhez az állandó megújulás tartozik. Csak azt hangoztatják, hogy 
kellenek az engedelmesek, hogy álljon a világ, s hallani sem akarnak arról, hogy ezáltal a 
fejlődés kerékkötői. Azért hangoztatják annyira az engedelmességet, mert létérdekük, hogy 
legyenek olyanok, akik fölött feltétlenül uralkodhatnak! (Az igazsághoz tartozik az, hogy a 
történelemben a főpapok között volt egy-két kivétel, akik igyekeztek Hozzám, Jézushoz 
igazítani rendeleteiket. Ezek halála után óriási erőfeszítések történtek, hogy nemcsak egykori 
rendeleteik, de még létük is kiiktatódjék az emberek tudatából). 
 
36/3775 
A világ, mint földrajzi objektum, nem menthető meg. A világ, mint Istentől elfordult emberek 
sokasága, szintén nem menthető meg. Erre mondottam, hogy nem értük imádkozom (János 
17; 9). Azokért a jó szándékú emberekért kell könyörögnötök, akik tudatlanságukban 
nehezítik embertársaik életét, így akarva-akaratlan, önmaguknak is ellenségei. 
 
38/4037 
Kérdező: Sok szenvedésem, csalódásaim oka a tudatlanságom? 
Én, Jézus, felvilágosítottalak benneteket arról, hogy Isten két fegyvert adott nektek: az 
okosságot és az óvatosságot. Okos az az ember, aki vállalja azt a gondolkodás-átalakítást, 



14 
 

amelyre nyilvános működésem kezdetén felhívtam figyelmeteket (Márk 1; 15). Az 
óvatosságot pedig nem kell nagyon magyaráznom. Csak abban és annyira bízzatok, aki 
igazolta már, hogy érdemes benne bízni. Előlegezett bizalom nem az Én tanításomon alapul. 
Kétségtelen, hogy nagy önfegyelem kell ahhoz, hogy ne mások felé, hanem Felém, a te 
Jézusod felé légy nyitott. Pedig ezt meg kell tanulnod, ha nem akarod elviselhetetlen 
csalódásoknak kitenni magadat! 
 
39/4187 
Igaz, hogy a tudatlanság, a tévedésben élés is lehet oka a boldogtalanságnak. A tudatlanság 
egy olyan szellemi betegség, amelyet tanulással, főleg az evangéliumaim 
tanulmányozásával, átelmélkedésével lehet gyógyítani. A kegyelem ugyanis csak abban az 
irányban tud hatni, amelyben az értelem nyitott. 
 
42/4649 
Én soha senkitől semmit nem veszek el. Aki mégis azt állítja, hogy bármit vagy bárkit 
elveszek, az vagy nem ismer Engem, és tudatlansága mentesíti, vagy azt mondja, hogy 
ismer Engem, és akkor megátalkodott. Az Isten szótárában nincs ilyen szó, hogy veszek! Az 
Isten szótárában csak olyan szó van, hogy ADOK! Mindent, mindenkor, mindenkinek! Én 
vagyok a tökéletes MINDENTADÁS! Nem csak esőt és napsugarat a gonoszoknak és a 
jóknak, nemcsak levegőt, amit belélegzel, nemcsak tejet és kenyeret, amit megeszel, hanem 
mindent. Mindent, az egész teremtett és teremtetlen, látható és láthatatlan világot, vagyis 
önmagamat. Mindenkor, állapotszerűen, örökkön-örökké! Nálam nincs nyári szabadság és 
tavaszi szünet. Én sohasem szűnök meg adni, mert soha nem szűnök meg létezni! 
Mindenkinek személyválogatás nélkül, érdemek nélkül. Mert mindenki az Én Atyám 
gyermeke! Egy normális szülő sem teszi meg azt, hogy egyik gyermekének mindenben a 
kedvére tesz, a másokat pedig nyomorúságra, halálra adja! Nemhogy jó Isten, de még Isten 
sem lennék, ha erkölcsileg nem érnék annyit, mint egy normális szülő! De Én jó Isten vagyok, 
a szeretet Istene, annak a szeretetnek az Istene, amely mindig adásban, a mindent adásban 
nyilvánul meg. Ezért hidd el nekem, hogy az öcséd életét nem Én vettem el, ő tette le elém, 
és Én elfogadtam. Igen, elfogadtam, mert Tőlem kapta, és élete további lehetőségeit is 
Tőlem fogja kapni. Tőlem, mert ha nekem ad valaki valamit, annak Én a százszorosát adom 
vissza. És ha valaki Értem az életét adja, annak Én viszonzásul örök életet adok. Erre az örök 
életre hívlak téged is, mos gyászodban és szomorúságodban, hogy fájdalmadra enyhülést 
tudjak adni, és szomorúságodra vigasztalást. 
 
42/4653 
A három kérdésedre egy választ fogok adni, arra kérlek, szívleld meg! Az az Isten, amelyet 
leveledben felvázoltál, valójában nem is létezik. Már régen összeomlott volna az egész világ, 
sőt meg sem lett volna teremtve, ha Én Jézus Krisztus olyan tartalmakkal bírnék, amilyennek 
te elgondolsz Engem. Leveledre azért válaszolok, mert meg vagyok győződve teljes 
őszinteségedről, a szándékod nem gonosz, ezért tudatlanságod a bűntől mentesít. A te 
istened egy olyan különböző keleti és ősi filozófiákkal elegyített biblia, aminek a valóságos 
lábmosó Istenhez vajmi kevés köze van. Imáidat meghallgatom, és örültem őszinteségednek, 
de kérésedet megadni nem tudom, mert olyat kérsz, amim valójában nincs. Akkor sincs, ha a 
ti fantáziátokban létezik. Mert Én, Jézus olyan Isten vagyok, hogy csak abból tudok adni, 
amim van. Ha enni kértél volna, adtam volna, hiszen eddig is Én tápláltatlak, ha ruhát kértél 
volna, azt is adtam volna, mert eddig is Én öltöztettelek. Ha reményt kértél volna, lelkedben 
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megerősítelek, ha kicsi akartál volna maradni, felmagasztaltalak volna. De te nem ismersz 
Engem, mert égi jelet akarsz, nem, mert nem tudod milyen az, amikor az Isten nagysága az Ő 
kicsiségében mutatkozik meg. Ha ismernéd a kicsiség hatalmát, könyörögnél azért, hogy 
részese lehess azoknak a megaláztatásoknak, szenvedésekben, amelyeket értetek elviseltem. 
 
42/4662 
A lélek soha nincs az öntudatlanság állapotában! Még az alvás állapotában, vagy különböző 
drogok hatására is csupán arról van szó, hogy a test állapota miatt az erkölcsi döntések 
lehetősége felfüggesztődik. De akkor is öntudatos a lélek. Tehát öntudatlan lélek nem 
létezik! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


