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85.                                   E L Ő S Z Ó 
 

 

 

 E kötet tartalmazza a HANG válaszait azokra a levelekre, me-

lyeket a szerző az előző kötet gondolataira kapott. 

 Mivel senki sem külön sziget, hanem mindenki szerves része 

a NAGY EGÉSZNEK, ezért mindenki csírájában magában hordja 

minden ember örömét, bánatát, gondját, problémáit, sikereit és ku-

darcait. Így a HANG válasza többé-kevésbé minden ember lelkének 

gyökerét érintheti. 

 E kötetnek célja tehát az, hogy azok az egyéni problémák, 

melyekre a kérdezők külön-külön postán megkapták a HANG vála-

szát, e válaszok minden olvasót lelkileg gyümölcsözően érintsenek. 

Ha e kötetnek is olyan sikere lesz, mint az előzőnek, akkor a HANG 

tovább igyekszik építeni, buzdítani és vigasztalni a harmadik kötet-

ben bennünket, a fáradt, agyonhajszolt, sok-sok kétséggel küzdő földi 

vándorait.  
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86. VÉLEMÉNY A PAPI NŐTLENSÉG ÁLLAPOTÁRÓL. 

Kérdező: 

 Uram! Mondj véleményt a cölebsz állapotról!                        

 HANG: "Barátom! A cölebsz állapot nem az Én találmá-

nyom. Isten olyan közösségre teremtette az embert, amilyen Ő maga. 

Ha egyszer világossá válik számotokra az, hogy Istenre teremtett lé-

nyek vagytok, akkor maga a cölibátus olyan fehér holló lesz körei-

tekben, melyet nagyon erős égi jelekkel kell tudni alátámasztania an-

nak, aki Rám akar e téren hivatkozni. 

 A ti egyházaitok csak annyiban az Én Egyházam is, amennyi-

ben semmiképpen sem kerül főszerephez az, amit Én csak úgy mel-

lékesen jegyeztem meg, vagyis a cölibátus vállalása. 

 Mondtam már neked, hogy Én nem hívok senkit ma olyan ér-

telemben papnak, amint ti gondoljátok. Aki ma vállalja azt, hogy 

pappá szenteljék, az vagy törtető, vagy beteg, vagy naiv. Senkit sem 

hívok olyan intézménybe, ahol olyasmire kötelezik a belépőt, amely-

nél van jobb is. Márpedig a cölibátusnál van jobb e kategóriában. 

Igaz, hogy nem mindenkinek jobb, de aki a legjobbnak tartja magára 

nézve azt, amit Én objektíve nem tartok a legértékesebbnek e téren, 

az ezt nem az Én kifejezett kívánságomra teszi, hanem azért, mert 

úgy gondolja, így tesz legjobbat önmaga számára. Ilyenkor nyilván 

ezt is kell tennie. Ugyanez áll a remetékre is. 

 Ha tehát valaki jó szándékúan úgy gondolja, hogy általatok 

elgondolt papi hivatása Tőlem van, hát Én rendelkezésére állok, s ő, 

ha van benne megfelelő tanulékonyság és nyitottság, bizony nem fog-

ja a cölibátust bálványozni. 

 Aki Ellenemre, még ha jó szándékúan is, de nem akaratom 

meghallása következtében vállalta a cölibátust, annak később sem 

adom meg, hogy problémamentesen éljen cölibátusban. Soha nem te-

hetem meg, hogy bárkinek is átadjam helyemet. Soha nem tehetem 

meg, hogy ne az legyen a legjobb, amit Én akarok. Az Én legjobb 

akaratom helyébe ti tehetitek a saját jóakaratotokat, de azt ti teszitek, 
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és nem Én. Sohasem lehet jobb a ti akaratotok, mint az Enyém! 

Ilyesmit megtenni képtelen vagyok. 

 Sajnos lehet olyan körülmény és lelki beállítottság, hogy jó 

szándékkal nem látjátok be, mennyivel jobb az Én akaratom, mint a 

tiétek. Ez főleg olyankor van, mikor már nagyon megideologizáltátok 

magatokban, hogy amit mások (elöljárók) mondanak, az inkább Tő-

lem van, mint amit ti gondoltok saját életetekkel kapcsolatban, még 

ha Én mondom is közvetlenül nektek. Bizony ilyenkor a mindenható 

Isten tehetetlenné válik. Sajnos sokszor van ez így! 

 A cölebsz életnek bizony lényegéhez tartozik a szexualitás. 

Éppen ezért nem kötelezhető erre senki. Csak annak szabadna vállal-

ni, aki belülről lát rá arra, hogy Istennek szándéka benne ezt a szexu-

alitást perifériára helyezni. Ember erre csak akkor képes, ha mély 

benső meggyőződés vezeti, növeszti lelkének szárnyait olyan régiók 

felé, ahonnan nem bűn hozza le az illetőt a Földre, hanem egy áldo-

zattá válni akaró szeretetvágy, mely képes irgalmasságot bemutatni 

abban a világotokban, ahol az igazság rendjét, ha nem is építik, de 

hirdetik a bűn miatt földi életet vállalt emberek.  

 A magány nem tartozik a cölebsz élet lényegéhez. Nem, mert 

mindenkinek szükséges saját maga számára biztosítani olyan időt, 

mikor magányban, csak lelkiismerete fóruma előtt, tehát Velem be-

szélget arról, amit más meg sem értene. 

 Ne feledjétek, Isten mindenkit önmagára teremtett, s ember 

nem képes életetekben Isten szerepét magára vállalni úgy, hogy az 

számotokra megnyugtató lehetne. Csak a magány képes egyénné 

formálni személyiségeteket, mint ahogy csak kapcsolatok által érle-

lődhet ki személyiségetek. 

 A kötelező cölibátus eltorzult személyiségeket alakít, mivel 

nem erre teremtett benneteket a Teremtő. Eltorzult személyiségek 

pedig csak tekintélyelv alapján, csak parancsuralmi rendszerben ké-

pesek egzisztálni. Önértékük helyett nélkülözhetetlen számukra egy 

háttér értékrend, mely személyes kapcsolatok helyett hivatali kapcso-

latok értékét hangoztatja. 
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 Magad is keservesen meg fogod tapasztalni, hogy mennyi tá-

madás ér majd azért, mert vetted magadnak a bátorságot, s merted 

nyilvánosságra hozni a Velem közvetlen kapcsolatban megbeszélt 

gondolatokat. Nyilván nagyon sok helyen bele lehet kötni az elmon-

dottakba. Erősítsen és bátorítson az a tudat, hogy annak idején nem-

csak hibát találtak Bennem, hanem csak hibát! 

 Az igaz, hogy sokkal jobban ki lehet fejteni minden gondola-

tot, mint ahogy eddig történt. E második kötetnek éppen az legyen a 

feladata, hogy az első kötet reagálásaira úgy válaszoljak általad, 

ahogy jobban megértethetem Magam.  

 Kérd angyalaimat, hogy minél több olyan levelet kapjál első 

könyvedre, melyek alkalmasak további gondolatok, témák kibontásá-

ra." 

******************************************************* 

 87. MÁSOK  MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL 
 Uram! Ma ketten is voltak nálam, s mindkettőjüknek lénye-

gében azonos problémái voltak. E problémák abból adódtak, hogy 

mindegyik a másik megváltoztatását szeretné. 

 HANG: "Barátom! Ilyen problémákkal van tele világotok. 

Elindulásnak nem tudok jobbat ajánlani, mint azt, hogy induljatok ki 

ebből a sugallt mondatomból: 'AZ ISTENT SZERETŐKNEK 

MINDEN JAVUKRA VÁLIK!' 

 Azért tartom fontosnak ezt kiindulásnak, mert ez képes bárkit 

rádöbbenteni arra, hogy legalább önmaga előtt döntse el: Istent szere-

tő vagy sem?! 

 Az életnek problémáit nem lehet megoldani annak, aki még 

odáig sem jutott el, hogy Engem valóságnak fogadjon el. A pszicho-

lógusok zsonglőrködésébe nem szabad belemenned. 

 Mihelyt valaki eljutott már oda, hogy hisz az Én jelenben is 

működő, és mindenki számára rendelkezésre álló szereteterőmben, 

akkor már el tud indulni bármilyen probléma megoldásának útján. 

Mert minden emberi kapcsolatból eredő probléma gyökere az, hogy 

megoldható az enyéim javára. Ennek magyarázata egyszerű:  
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 A lényeg nem az, ami van, hanem az, ahogyan hozzááll valaki 

ahhoz, ami van. Nem azt kell keresni, hogy hogyan jutott valaki baj-

ba, hanem azt, hogy ez miért nem baj! Amint egy orvosságnál sem 

azt kell kutatni, hogy az miért keserű, hanem azt, hogy mennyire 

használ. 

 Önismeretből eredő bűnbánatra szükség van ugyan, s az sem 

baj, ha könnyeitekkel próbáljátok megpuhítani gyakran megkemé-

nyedett szíveteket, de tudnotok kell, hogy ÉN olyan ÚT vagyok, aki 

egyben KIÚT is minden nehézségből. Nincs is más kiút Rajtam kí-

vül. Erre is gondoltam, mikor azt mondtam: 'Nélkülem semmit sem 

tehettek.' 

 Amikor tehát bárki azzal fordul hozzád, hogy emberi kapcso-

latai által eredő problémáira adj tanácsot, akkor arra vezesd rá, hogy 

ne a másik ember megjavítása által akarja megtalálni szíve nyugal-

mát, hanem azáltal, hogy megkeresi a kapott keserű orvosság gyógyí-

tó mivoltát. 

 Senki nem spórolhatja meg magának azt a szenvedést, mely 

életének boldogulására szükséges. És nem is kell, hogy ezzel kísérle-

tezzen bárki is. Az emberi kapcsolatokban nagyon fontos, hogy ne 

elégedjetek meg tüneti kezeléssel, látszat-megoldásokkal. Mindig 

gyökeres megoldásra kell törekedni. Ez pedig csak bölcsességgel és 

elszántsággal átitatott szeretet által lehetséges. Ez nagyon is szenthá-

romság. Csak ez segíti elő azt az egészséges egységet ember és em-

ber között, mely az Én áldásomat hordozza, s mely képes tartós szív-

békét biztosítani annak, aki ezt elfogadja. Függetlenül attól, hogy mi-

lyen a másik ember!" 

******************************************************* 

88. MEGENYHÍTI AZ ÚR AZOKAT, AKIK HOZZÁ  

       JÖNNEK 

 Uram! Te felszólítottál bennünket, hogy jöjjünk Hozzád, ha 

fáradtnak érezzük magunkat, és ígéretet tettél, hogy segítesz nekünk. 

 HANG: "Barátom! Döbbenetes, hogy milyen kevés ember 

hiszi el azt, amit mondtam. Döbbenetes, hogy jobban bíztok önmaga-
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tokban, sőt még ellenségeiteknek is jobban elhiszitek, amit monda-

nak, mint Nekem, amit mondtam. 

 Csak azt tudom mondani erre, hogy nyomorúságotoknak ez is 

egyik komoly forrása. 

 Ahhoz, hogy Hozzám jöjjetek, ahhoz egy komoly akadályt 

kellene legyőznötök. Ez az akadály pedig nem más, mint őszintesége-

tek hiánya. Bizony nem vagytok, nem akartok őszinték lenni Hoz-

zám. Márpedig e nélkül nem tudok mit kezdeni veletek. 

 Az őszinteség az az ajtó, melyen be tudok lépni ahhoz, aki ezt 

az ajtót Nekem feltárja. :'Az ajtónál állok és kopogtatok'./ Jel: 3;20./ 

 Miért nem akartok őszinték lenni? Megmondom. Először is 

nem hiszitek el, hogy ez szinte mindennél fontosabb a Velem való 

kapcsolatban. Azért mondom, hogy szinte, mert ez önmagában nem 

elég. De e nélkül nem megy semmi. 

 Aztán azért sem vagytok őszinték Hozzám, mert önma-

gatokhoz sem vagytok azok." 

******************************************************* 

89. EGY KIJEVI NŐ, AKI KERESZTRE FESZÍTTETI 

       MAGÁT 
 Uram! Most hallottam a hírt, hogy egy kievi nő istennek kép-

zeli magát, és állítólag keresztre akarja magát feszíttetni. 

 HANG: "Barátom! Ne hidd, hogy ez és az ehhez hasonló 

események véletlenek korotokban. Sajnos annyira lejárattátok az Én 

életemet, hogy halálom, melyet lejáratni nem lehet, tud olyan hatást 

kiváltani valami nagyot tenni vágyók beteges pszichéjéből, mely így 

is megnyilvánulhat. 

 Sajnos, nem értik, mert honnan is értenék a jó szándékú em-

berek, hogy nem az Én halálom, hanem az életem a fontos ennek a ti 

világotoknak, ha valóban élni akar. 

 Nyilván azért nem disszidálhattam kivégzésem elől akkor 

sem, mert a Földön mindenhol hasonló sors várt volna Rám. Ott, ahol 

éltem, ott éppen az életemet kellene jobban szemlélnetek, mely taní-
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tásomban fogalmazódott meg. Ez, és csak ez képes mindenkinek 

szebbé tenni életét. Nem a halálom, hanem az életem!  

 Sajnos, halálomat mindenütt mutogatjátok, de életemet nem 

lehet könnyen meglátni ott, ahol éltek. Pedig ezt kellene bemutatno-

tok. Azok, akik az enyéimnek tudják magukat, azok sem gondolják 

végig, hogy szeretetem, melynek a vissza nem bántás a lényege, mely 

az igazság rendjét egyszerűen nem veszi tudomásul, hanem ehelyett 

az irgalmasságot mutatja be, ez a szeretetem éppen elég keresztet 

ácsol azok számára, akik vállalják az irgalom rendjének bemutatását. 

Az ilyen keresztekre kellenének vállalkozók közületek. 

 Amint a kecskeméti fakír szándékvilága, éppen úgy ez az em-

lített nő, elszántságban képesek példát mutatni. Ezeket nem megmo-

solyogni kell és nem is bolondnak tartani, hanem elgondolkodni kéne 

afölött, hogy ti hogyan álltok az elszántság dolgában akkor, mikor ál-

dozatvállalásról van szó. 

 Azok a hivatalos megnyilvánulások, melyek ebben az esetben 

is, és a másik esetben is elhangzottak, mind arról tesznek tanúságot, 

hogy az ilyen szerveknek fogalmuk sincs a lényegről, vagyis az éle-

temről. 

 Életem lényege éppen az, hogy a legnagyobb elszántságot 

igénylem enyéimtől. Ez a legnagyobb pedig kétségtelenül mindenki-

nek a saját tudatállapota alapján fogalmazható meg. 

 Ne azt ellenezzétek, amit ez a magát isteni lénynek képzelt 

személy vállal, hanem amiatt legyetek fájó gondban, hogy nem akar-

tok elszántan isteni lények lenni.  

 Nektek most országotokban megadatott megtudni, hogy mire 

kellene elszántan vállalkoznia annak, aki Engem, mint UTAT elfo-

gadni merészel. Nektek van lehetőségetek megismerni a vissza nem 

bántásnak azt az erkölcsi súlyát, melyet a különböző hatalom meg-

szállottai elviselni képtelenek. 

 Senki nem kerülheti ki a lemérettetést. Mindenki magában 

hordja azt a bírói fórumot, amely elé előbb-utóbb tudatosan odaállítja 

önszántából önmagát, mert az állandó menekülés önnönmaga elől 

bárki számára zsákutcába torkol, s értelemmel bíró lény nem úszhatja 
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meg azt a szembesülést önmagával, melyre tüneti kezeléssel nem le-

het véglegesen pontot tenni. 

 Az előbb említett gondolat, melyet elég nehezen érthető bőví-

tett mondatba foglaltál bele, ez egy olyan Samu-kalapács, mely köny-

nyedén töri össze azokat a pszichikai búvóhelyeket, melyeket pilla-

natnyi előnyökért tákoltok össze magatoknak. 

 A fakíroknak és megszállottaknak fizikai keresztre feszítési 

szándékai tehát azt hozzák nyilvánosságra, hogy senkinek sem lehet 

megúszni a keresztre feszítésnek valamilyen formáját, ha egyszer fej-

lődésre teremtett lények vagytok."  

******************************************************* 

90. AKINEK GOND, HOGY NEM KAP ELÉG FIZETÉST 
  Uram! Mitévő legyek olyan emberekkel, akik legfőbb gond-

juknak azt tartják, hogy nem kapnak elég fizetést? 

 HANG: "Barátom! Először is nem kevés ember gondolja ezt. 

Másodszor pedig nem is olyan biztos, hogy ez a legfőbb gondjuk. 

Tehát: 

 Aki ilyen kijelenést tesz, attól meg kell kérdezned, hogy való-

ban ez-e a legfőbb gondja. Aki azt mondja, hogy minden embernek 

ez, az nem mond igazat. Két ok miatt sem. Az egyik:  

 Nem szabad általánosítanotok olyankor, mikor emberről van 

szó. Ahol a szabad döntés lehetősége fönnáll, ott nem szabad általá-

nosítani. Mint ahogy úgy sem szabad általánosságokban beszélni, 

hogy abból mindenki kiérthesse azt, ami neki tetszik, illetve az ellen-

kezőjét is. 

  A másik ok pedig az, hogy a pénzemberek is tele vannak 

gondokkal. Sőt, még csak ők igazán! De térjünk vissza a témához.  

 Ha valakinek elég vagy nem elég a fizetése, akkor fogalmazza 

meg konkrétan, hogy mire elég és mire nem elég a pénze. Szeretésre 

mindig mindenkinek van elég pénze, mivel szeretni nem más, mint 

jót akarni. Tehát egy belül jó irányban meghozott döntés. Ami tehát a 

boldogságot illeti, azt nem érinti a pénzprobléma. 
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 Aki azt mondja, hogy ő olyan boldog lenne, ha sok pénze len-

ne, az félrebeszél. Igen, mert egyetlen gazdag ember sem boldog at-

tól, hogy sok pénze van. Sőt! E kijelentés, hogy a sok pénz boldogít, 

ez az egyik legelterjedtebb s legördögibb narkotikum. A narkotiku-

mokat pedig még azok is bódító hatású méregnek ismerik el, akik 

ilyenekkel élnek. Tehát ezekről mindenki tudja, hogy nemcsak bódí-

tanak, de mérgek is, vagyis az emberi szervezetet tönkretevő anyagot 

juttatnak abba, aki használja őket. 

 Így van ez a pénzzel is. A gyűlölet, az irigység, a kapzsiság, 

és még sorolhatnám a kéjvágy, bírvágy, uralomvágy legkülönbözőbb 

fajtáit, melyeket mind magukban hordanak a pénzéhes emberek. De 

kétségtelen, hogy a mérgező hatása mellett van bódító hatása is. 

 Annak idején, amikor jónak láttam, akkor félreérthetetlenül 

elmondtam, hogy ne legyetek gondban amiatt, ami pénzen megvásá-

rolható. De sohasem mondtam, hogy éljetek gondtalanul! E kijelenté-

sed: 'Van Gondviselőm, tehát nem lehetek gondban,' ez csak részben 

igaz. Étel, ital, ruházkodás-gondokban tényleg nem lehetnek az enyé-

im. De gondban kell lennetek abban, ami az Én gondom is. 

 Gondban kell lennetek szívetek szeretetének megőrzésében, 

ápolásában. Csak annyiban lehetek Gondviselőtök, amennyiben ti az 

Én gondviselőim vagytok. 

 Tehát nemcsak az igaz, hogy semmit sem tehettek Nélkülem, 

hanem az is, hogy semmit sem tehetek nélkületek értetek, boldogsá-

gotokért. Én sokkal előbb bíztam Magamat rátok, mint ti magatokat 

Énreám.  

 Aki megtanult vigyázni Engem, annak nincsenek anyagi 

gondjai, sőt még ő tud másokat anyagilag is támogatni. Bár ez nem 

oldja meg a rászorulók lelkében a Hozzám tartozni akarás lényegét, 

vagyis saját boldogságuk ettől még meg nem valósul. A gazdag ifjú-

nak sem azért mondtam, hogy adja el, amije van, és ossza szét va-

gyonát a szegények között, hogy a szegények ne nélkülözzenek to-

vább. Nem!  Azért mondtam el, mert ezt az ifjút gazdagsága akadá-

lyozta abban, hogy Engem kövessen. És kit nem akadályoz a gazdag-

ság?  



 11 

 Itt ismét ki kell tisztáznom valamit. Amikor azt mondom, 

hogy a gazdag ifjút gazdagsága akadályozta abban, ami tökéletessé-

gének formálását illette, akkor bizony nem a pénznek számszerűségé-

re gondoltam, hanem megkötözöttségére, vagyis arra a lelkületre, 

mely a sok pénzének megszerzésében és megőrzésében kialakult 

benne.  

 Tehát nem az tartozik Hozzám teljes bizonyossággal, aki sze-

gény. De az nem tartozik Hozzám, aki kérésemre sem vállalja, hogy 

szegény legyen. Tehát a döntő az, hogy szíved Nálam vagy javaidnál 

van. 

 Legyetek emberibb emberek. E kijelentésetek: 'Adtam-e ma 

többet, mint tegnap?', ez nagyon egysíkúvá silányítja a Velem való 

kapcsolat lényegét. Nem azt kell kérdezned, hogy mit adtál, és mit 

nem adtál, hanem a kérdést így kell feltenned: 'Törekedtem-e ma is 

minden erőmmel figyelni a bennem élő, és általam is mindig adomá-

nyozni akaró Lélekre?' Ez a kérdés mindig helyén van. E kérdés 

megment attól az egysíkú gondolkodástól, mely elemberteleníthet, s 

Belőlem nem boldogító, számotokra is mindig adományozó, hanem 

szadizmus és mazochizmus közt ingázó Lényre torzítja képemet ab-

ban, aki pedig lelke mélyén fenntartás nélkül követőm akar lenni. 

 Legyetek emberségesek! Magatokkal szemben is! Ez nem az a 

banánhéj, melyen elcsúszhattok. A banánhéj sokkal inkább abban a 

versengésben van, mely olyan követelmény-centrikusságot produkál, 

mely már régen megfeledkezett a FORRÁSRÓL. Jaj annak a gyü-

mölcsnek, mely ha egyszer öntudattal bír, megfeledkezik fájának 

gyökereiről, melyek nemcsak tartották a fát, de biztosították  is a fán 

keresztül a gyümölcs érlelését. 

 Mindenkinek mondom: Ne feledd el, honnan hoztalak ki! Ne 

feledd múltadat! Ne feledd múltadban végzett kegyelmi munkámat! 

Ne feledd, amit Nekem köszönhetsz eddigi életed folyamán! Ha nem 

feleded, akkor a jövőben is remélheted meglátni azt, ami Tőlem van, 

tehát ami nem a te erőlködéseidtől, hanem az Én szeretetemtől tett 

téged és másokat is szebbé, jobbá, boldogítóbbá! 
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 Megköszönöm, hogy végighallgattál. Köszönöm és értékelem, 

mert csinálhattál volna mást is ez idő alatt, s Nekem azt is tudomásul 

kellett volna vennem, s szeretetem nem csökkent volna akkor sem 

irányodban."  

******************************************************* 

91. TÖRVÉNYSZERŰ, HOGY ELLENSÉGE AZ EMBERNEK  

       SAJÁT HÁZA NÉPE 
  Jézusom! Van abban törvényszerűség, hogy az embernek el-

lensége lesz saját háza népe? 

 HANG: "Barátom! Van! Nagyon is van. Mint ahogy az is 

törvényszerű, hogy a prófétának sehol sincs oly kevés becsülete, mint 

sajátjai körében. Miből ered ez a törvényszerűség? Hát abból, hogy a 

megsérült emberi természet tele van allergiás pontokkal. Sorolom 

őket. 

 Presztízs-kérdést csinál szinte mindenki abból, hogy miben 

különb testvéreinél, barátainál. Mint tudod, Én nem törekedtem arra, 

hogy ezt belőletek kiirtsam. Nem. Igenis legyen bennetek törtető 

vágy.  De ez a törtetés ne olyan legyen, mint a vadak törtetése az ős-

erdőkben, hanem olyan, mint az elvetett mag törtetése a napfény felé. 

 Abban kell elsőnek lennetek, amiben a világ fiai szívesen át-

adják az elsőséget. Tehát nem más emberekkel kell küzdenetek, ha-

nem magatokkal. Oly ár ellen kell erőt kifejtenetek, mely bennetek 

viharzik. Abban legyél első, amibe környezetedben mindenki szíve-

sen beleegyezik. Sőt, besegít neked. Az üresen hagyott, a legutolsó 

helyet akard elfoglalni. Ez sohasem foglalt. Ez törvényszerű! Az első 

helyért mindig nagy a tülekedés, és e tülekedésben könnyen elvérzik 

a becsület, a tisztesség, és főleg a szív tisztasága és békéje. Óriási 

hordereje van hajdani kijelentésemnek: 'Ne álljatok ellen a gonosz-

nak!' 

 Törvényszerű az, hogy erőszakot szenved az Isten-országa! A 

bennetek lévő Isten-országa. E törvényszerűség ellen nem küzdeni 

kell, hanem elfogadni azt. Ezért kell küzdeni! El kell tudnotok fo-

gadni azt, hogy ami a világ fiai szemében természetellenes, az szá-
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motokra a természetes, és ami a világ fiai szemében magától értető-

dő, az számotokra természetellenes, erkölcsi szinten. Természetes 

kell legyen számotokra az, hogy ne másokkal legyetek harcban, ha-

nem magatokkal, és természetellenes ennek az ellenkezője. 

 A világ, melyben éltek, csak annyiban hódítható meg általa-

tok, amennyiben magatok urai tudtok lenni. (Önuralom!)   

 Nem vágható ketté a világ meghódításra és annak megvalósí-

tására, hogy szeretnetek kell egymást. Ez olyan, mint a két főparancs. 

Nem kettő az, hanem EGY PÁR. Úgy van itt is. Hajtsátok uralmatok 

alá a Földet, és szeressétek egymást, ez nem két különálló követel-

mény Részemről felétek. Nem. Ez EGY PÁR! Nem lehet meg az 

egyik a másik nélkül. Aki ezzel nem számol, az keservesen tapasz-

talhatja önmagán e törvényszerűség következményeit. Aki pedig 

számol vele, az bár szenvedések közepette, de boldogan, benső béké-

vel találkozik e törvényszerűség következményeivel. 

 Az nem baj, ha ellensége van valakinek. Akkor sem baj, ha ez 

az ellenség a háza népe az illetőnek. Ez törvényszerű. De csak itt a 

Földön.  

 A mennyek országának, mely szívetekben van, ez a sorsa. 

Sorsa, hogy erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják meg azt. 

Éppen azért kell erőszakot alkalmazni, mert a Földön ellenség veszi 

közre. Külső és belső ellenség. A külső ellenség nem érdekes. De 

kemény erőszakot kell alkalmaznotok a belső ellenség ellen, melyet 

magatokban hordotok. Ez az ára a mennyek országának. Sem meg-

szerezni, sem megtartani nem lehet mások elleni harc által. 

És sem megszerezni, sem megtartani nem vagytok képesek önma-

gatok elleni harc nélkül. 

 De nemcsak azért lesz ellensége az enyéimnek saját háza -

népe, mert törtetés van bennetek, s e törtetés gyakran célt téveszt. 

Van egy másik ok is, mely biztosítja, hogy ellenséggel legyetek körül 

véve ott, ahol éltek. Ez az ok pedig az, hogy tükrök vagytok, ha az 

enyéim vagytok. 

 Hozzám tartozni nem lehet úgy, hogy valaki rendszeresen 

bűnrészességet vállal azokkal, akiket úgy hívtok: MÁSKÉNT 
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GONDOLKODÓK. Ezek a másként gondolkodók azt még csak elvi-

selik, hogy ti, akik mások vagytok, szeretitek őket. De csak egy ideig 

viselik el. Ha tükrök vagytok, akkor kénytelenek önismeretre jutni 

azok, akikkel együtt éltek, ha ti Engem képviseltek. Az olyan önis-

meret pedig, mely nem alázatra épül, az bizony össze akarja törni azt 

a tükröt, melyben megismerte önmagát. 

 Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy egy idő után kifogynak 

azokból az érvekből, melyekkel önmagukat próbálták megi-

deologizálni, s akkor nem marad más hátra, erőszakkal próbálják 

megszüntetni jelenléteteket. Ez számukra természetes, mivel nem az 

ellen kell harcolniuk, amit mondotok – ez ellen különben így-úgy 

mindig lehet érveket találni annak, aki akar – de létetek jelent immár 

problémát. 

 Ez viszont számotokra óriási lehetőséget ad annak a szeretet-

nek tanúsítására, melyet Én tőletek megkívánok." 

******************************************************* 

92. EGY ÁLOM MAGYARÁZATA 
 Uram! Egyik testvérem azt álmodta, hogy édesanyja levágta 

testvérem mindkét kezét. Mi ennek az álomnak a mondanivalója? 

 HANG: "Barátom! Fontos ehhez az álomhoz hozzátenni még 

azt is, hogy testvéred nem tragédiának, hanem természetesnek vette, 

amit édesanyja tett vele. Azért fontos ez, mert ez adja meg ennek a 

szimbólumnak a kulcsát. 

 Ez az álom arra figyelmezteti testvéredet, hogy nem érez elég 

felelősséget önmagáért. Nem érzi eléggé súlyát annak a munkának, 

melyet kezei szimbolizálnak. 

 Testvérednek és mindenkinek tudnia kell, hogy nem jó az, ha 

valaki nem ragaszkodik ahhoz a munkához, ahhoz a szerephez, mely 

életéhez tartozik. 

 Szeretettel kérlek benneteket, ne legyetek könnyelműek. Nem 

szabad, hogy a "mindenki ezt csinálja" megnyugtassa enyéim lelki-

ismeretét. Valami nagyon nagy az, ami különbségként a világ fiai és 

Isten gyermekei között kell hogy legyen. Ennek nem a külső meg-
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nyilvánulása érdekes, hanem a lélekben lejátszódó napi elhatározás 

afelé, ami lelkileg épít, buzdít és vigasztal. 

 Sajnos sokan vagytok, akik külsőleg, talán éppen körül-

ményeitek folytán másoknak tűntök, mint a világ fiai, de ne csapjátok 

be önmagatokat külső látszattal. Csak az különbözik e világ fiaitól, 

aki ezt egyértelműen tudja is önmagáról, s nemcsak mások mondják 

róla. Ez utóbbi természetes. 

 Visszatérve tehát az álomhoz. Testvéredet figyelmezteti az 

álom nagykorúságára. Nem természetes az, ha valaki nem rendelke-

zik saját kezével. A természetes az, ha valaki támaszkodhat testvéred 

kezére, munkájára. - Ez hát az álom üzenete." 

******************************************************* 

93. EGY ANYÓS PROBLÉMÁJA 
 Uram! Egy édesanya amiatt panaszkodik, hogy leánya nem 

akarja meglátni férjének kicsapongásait, hazugságait. 

 HANG: "Barátom! Szomorú dolog, hogy ilyesmire Tőlem 

várjátok a választ. 

 Egy olyan anya, aki meg van kötözve gyermekével, az soha-

sem lesz megbékélve önmagával. Nem is lehet. Senki sem találja 

meg szíve békéjét, aki mások megváltoztatásától vagy megváltozásá-

tól várja azt. A szív békéje következmény. Következménye egy meg-

járt útnak. Ennek az útnak a másik neve: szabadságra törekvés. 

 Nem törekszik szabaddá válásra az, aki mások megjavítását 

tűzi ki célul. Csak az jut el a szívbékéhez, a Tőlem kapott szívbéké-

hez, aki semmi mást nem akar úgy, mint ezt. Tehát e szándék, vágy, 

kívánság nem állítható más kívánságokkal egy sorba, s ott az első 

helyre. Nem. E kívánságnak nem megelőzni, hanem átjárni kell min-

den más kívánságot. Tehát nem legelsőnek, hanem a legfontosabbnak 

kell lennie. 

 Az említett anyának hálát kéne adni azért, hogy leánya nem 

akarja látni azt, ami rossz. Neki kellene takargatnia és mentegetnie 

vejét leánya előtt!, és nem leleplezni! Ennek az anyának már régen el 

kellett volna indulnia Felém, aki irgalmasságot hirdettem, kértem, va-
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lósítottam és nem bíráskodást. Ennek az anyának örülnie kellene 

azért, ami miatt kesereg. Igen, még vejének viselkedése is örömforrás 

lehetne számára. Üzenetem végén majd elmondom, hogy miért. 

 Ez az anya saját maga felett mond ítéletet, és emiatt szenved. 

Szenvedi megkötözöttségét. Sajnos még nagyobb bajt is okoz. Szen-

vedését meg akarja osztani azzal a leányával, akit valójában nem sze-

ret úgy, ahogy szeretni kell valakit. 

 Ez az anya csak akkor és annyiban lesz édesanya, amennyiben 

Engem, mint fölszabadítót befogad életébe. Neki nem veje megvál-

toztatása miatt kell gondban lennie. E gond nem az ő asztala. 

LEÁNYÁÉ SEM! Neki saját gondolkodásának megváltoztatása miatt 

kellene gondban lennie. Amíg ezt el nem kezdi, addig Én teljesen te-

hetetlen vagyok problémáját illetően. 

 Most közvetlenül neki szólok: 

  Édes Gyermekem! Bizony, nem szereted helyesen leányodat. 

Még annyira sem szereted, mint vejedet. Ezt nem azért merem így 

mondani, mintha vejedet szeretnéd. Nem. De legalább szeretetlen-

séged vele szemben tehetetlen. Míg leányod felé szeretetlenséged 

sajnos nagyon is aktív. Ez azért van így, mert az általad meglátott 

rosszat szeretnéd vele is láttatni. Pedig jobb volna, ha te sem látnád. 

Mindennek forrása pedig benned egy kesze-kusza önzés, mely vallá-

sos színezetben kelleti magát. 

 Én nagyon szeretlek téged is, leányodat is és vejedet is. Ez 

Nekem nagyon-nagyon jó. Ettől vagyok boldog. Pedig hidd el, sem 

te, sem leányod, sem vejed nem szeretetre méltó olyan értelemben, 

hogy ez Engem boldogíthatna 

 Ha majd engeded, hogy úgy éljek benned, amilyen vagyok, 

vagyis a gonosznak ellen nem állóként, irgalmasságot, határt nem is-

merően élőként, akkor kezded majd érezni a szabadságnak azt az 

ízét, mely lényemmel azonos, s mely Lelkem jelenlétének biztos jele. 

 Szemléletednek, látásodnak megváltoztatása az a feladat, me-

lyet más el nem végezhet helyetted. Bármilyen szentté is válna leá-

nyod, vejed, te akkor is boldogtalan maradsz mindaddig, míg meg 

nem változik gondolkodásmódod. 
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 Örülök, hogy olyan leányod és vejed van, akik magatar-

tásukkal leleplezik a benned lévő rossz szemléletet. Ez kellene hogy 

örömet okozzon neked is. Erre utaltam föntebb. 

 Persze, ez a szemlélet a leleplezés által meg nem változik, de 

legalább besegíthet neked, ha kellőképpen nyitott és jó szándékú 

benned az az elhatározás, hogy benned éljek.  

 Várom megfordulásodat."   

******************************************************* 

94. ADVENT JELENTŐSÉGE 
 Uram! Advent kezdődött ebben az 1993-dik évben. Adventi 

szokásokról beszélt a rádió. Hozzád fordulok. 

 HANG: "Barátom! Amit számotokra jelent az advent, az 

nem azonos azzal, amit jelentenie kellene. Mert számotokra nem je-

lent mást, mint ezt: közeledik karácsony. Mit kapok másoktól, mit 

veszek másoknak, és kiknek kell karácsonyi lapot küldenem. Igen, 

ezt jelenti. És mit kellene hogy jelentsen? 

 Az egyházi évetek időszakai arra hívják föl figyelmeteket, 

hogy gondoljátok végig: milyen is volt a világ viszonyulása Hozzám 

eddig, és milyennek kell lennie ezután! 

 Az Én viszonyulásom hozzátok mindig ugyanaz volt. Szere-

tet-viszonyulás. Ebben sem a múltban, sem a jövőben változás nem 

volt és nem lesz. Nem is lehet. 

 Bár kétségtelen, hogy amint a Nap sugara különböző közege-

ken különböző színekben törik meg és verődik vissza, úgy az Én sze-

retetemnek is annyi megnyilvánulási módja van, ahány ország, ahány 

társadalom, ahány ember. 

 Részemről mindig boldogítás. Részetekről sok más. Bizony 

igaz, hogy minden rossz egy elrontott jó. Igaz, hogy szeretetem suga-

rai torzítva is tudnak visszaverődni. Ilyenkor nem a sugár a hibás. De 

éppen azért, mert az Én szeretetem sugarai azok, melyek mindenütt 

ott vannak, éppen ezért igaz az is, hogy bárhol, bármikor és bárki 

számára, ha szeret Engem, akkor ezek a sugarak melegítenek, világí-

tanak, s nem égetnek, és nem kormoznak. Vagyis, az Istent-
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szeretőknek minden javukra válik. Senkivel szemben nem alkalma-

zok erőszakot. Ez azt jelenti, hogy senkivel szemben sem tudom 

megtenni, hogy ha rosszat akar, az számára jó legyen. A boldogságba 

bele kell nőni. Nem lehet belecsöppenni. Úton kell maradni hozzá. 

Advent is ÚT. Valójában nem karácsony ünnepléséhez, hanem ÚT  

Felém! 

 Mi a kettő között a különbség? Aki ünneplésre készül, az ki-

kapcsolódni akar. Kell ez is. De aki Felém közelít, az bekap-

csolódásra készül. Annak nem az ünneplés, hanem a start, az elindu-

lás a cél. 

  Amint a futóversenyző, mielőtt elindul a versenyen, előtte 

sok edzést vállal, úgy az advent is edzési idő azoknak, akik születés-

napomon azzal akarnak meglepni, hogy a Velem való találkozásban 

jobban nekilóduljanak az Általam véremmel kipontozott Útnak. Te-

hát adventben egy igen komoly találkozás átélésére kell felkészülnö-

tök. Úgy kell találkoznotok Velem, ahogy Én kívánom ezt a találko-

zást! 

 Kétségtelen, hogy Én mindig veletek vagyok, de karácsony 

nem csupán erre akar emlékeztetni. Az elmúlt évezredek sajnos na-

gyon finoman kidolgozták karácsony ünneplésének vonzerejét, vagy-

is egy olyan menekülési módot, mely képessé tesz benneteket jó lelki-

ismerettel arra, hogy ne kelljen szembesülnötök a Velem való reális 

kapcsolattal. Pedig e kapcsolat kiépítésére és ápolására van hívatva 

minden ember itt a földi életben. Ez a földi élet értelme. 

 Advent tehát egy óriási felhívás és lehetőség arra, hogy ébred-

jetek rá, mire teremtett benneteket az Isten. 

 Valójában az egész történelem egy advent. Aki ezt nem látja, 

az azért nem látja, mert nem akar távlatban gondolkodni. Aki pedig 

nem akar távlatban gondolkodni, az a lelke mélyén nem is akar gon-

dolkodni. 

 Többször hallani e találó kijelentést, hogy a szavak gyakran 

arra valók, hogy eltakarják a gondolatot. Hát ezt kell mondjam sok 

ember életéről is. Azért élnek, arra törekszenek egy életen át, hogy 

életük értelmét ne kelljen tudomásul venni. Ezt nevezem Én menekü-
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lésnek a valóság elől. Az elől a valóság elől, melyet életemmel bemu-

tattam nektek, és melyre adventben készülnötök kellene." 

******************************************************* 

95. NAGYOBB A NYOMOR, MINT RENDSZERVÁLTÁS

 ELŐTT 
 Uram! Az elmúlt pár év alatt - ma van 1993. dec.1. - nagyot 

romlott országunkban a gazdasági helyzet főleg azok számára, akik a 

múltban is munkájukból éltek, s ha nem is nagyon jól, de megéltek. 

Ma sokkal nagyobb a nyomor, mint a rendszerváltás előtt. 

 HANG: "Barátom! Mit mondjak erre? Mondjam azt, hogy 

nem vagyok fölhasználható gazdasági ügyek rendezésére? Ez csak 

részben lenne igaz. A teljes igazság az, hogy az ember alatti világ 

eleve kénytelen szolgálni azokat, akik képesek uralkodni rajta. 

  Ti egymáson akartok uralkodni, s szinte észre se veszitek,  

hogy rabszolgái lettetek az ember alatti világnak. Ha pedig értelem 

nélküli lények uralkodni kezdenek, akkor bizony az értelemmel bíró 

lények rabszolgai állapota szinte elviselhetetlen. 

 Aki akarja, az ma is és mindenkor képes megtalálni számítá-

sát. De ezt tényleg akarni kell. A szabaddá válás útja nem gazdasági 

ügy. Önző emberek számára minden arra szolgál lehetőségnek, hogy 

még önzőbbek akarjanak lenni. 

 Értsétek meg végre, hogy nincs megállás ott, ahol minden 

mozgásban van! Ostoba ember az, aki a mozgólépcsőn nem akarja 

tudomásul venni, hogy az viszi őt valahová. Ti mindannyian menetel-

tek, haladtok valamerre. Nemcsak öregedtek. Fejlődtök is valamilyen 

irányban. De ezt tudni még nem elég. Kell hozzá annak felismerése 

is, hogy öröm- vagy bánatcsomaggal fölszerelve vagytok mozgásban. 

 Részemről számotokra az a nagyszerű, hogy enyéim cso-

magjai olyan öröm-erőket tartalmaznak, melyek képesek a bánat ide-

jén szárnyakat növeszteni, s ha törik az ág, még magasabbra repül-

hetnek általa. Ezen öröm megőrzésének és felhasználhatóságának tit-

ka pedig a továbbadás.   
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 Öröm nélkül ember sokáig élni nem tud. Még a TV által mu-

tatott 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. 

 Barátom! Földi életetek legnagyobb tragédiája az a hitetlen-

ség, mely a vallásos emberek lelkét is átjárja. 

  A hitetlenség és a hiszékenység nagyon nem azonos tartalmat 

hordoznak. A hiszékenység nagyon eltorzíthatja a Velem való élet-

szerű és ésszerű kapcsolatot. Ma is szánom a sereget. Vak vezetőitek 

világtalan emberek millióit vezetik. Hová? Nem lehet kétséges. Kö-

zös tragédiába bukik mindkét fél. 

 Sokkal többet kellene mindannyitoknak Velem foglalkozni. 

Választott népemmel úgy egyeztem meg, hogy mindenének amije 

van, tizedét Nekem ajánlja fel. Tőletek időtök tizedét kérem! Csak az 

menekül meg, aki ezt megteszi!!! Erre várok! Erre számítok! 

  Nagyon hamar meg fogjátok tapasztalni, hogy időtök tizedét 

nem Magamért, hanem értetek kérem tőletek. Be akarom bizonyítani, 

hogy a GYŐZTES vagyok. Ne féljetek! Az egyházi hatalmasságok 

kétségtelenül nagyon veszedelmesek, de idejük már nagyon lehanyat-

lóban van. Legyetek okosak és óvatosak. Nekem sem volt más fegy-

verem velük szemben, nektek sincs. De e két fegyvert nagyon meg 

kell tanulnotok használni. Az okosság nem megalkuvás, s az óvatos-

ság nem gyávaság. Akkor vagy okos, ha csak ártatlanul bánthatnak, 

és akkor vagy óvatos, ha nem mész bele provokációikba." 

******************************************************* 

96. AMIN JÉZUS IS CSODÁLKOZIK: MIRE JÓ, HA  

       VALAKI MEGCSÓKOLJA  A FÖLDET? 
 Uram! Mikor a Földön jártál, akkor volt olyan eset, mikor 

csodálkoztál. Gondolok most arra, hogy csodálkoztál hitetlensé-
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gükön, és volt, mikor a pogány százados hite késztetett csodál-

kozásra. Azóta eltelt immár kétezer év. Ma talán már semmin sem 

csodálkozol. Bár ez nem biztos. Most olyan kéréssel állok Eléd, mely 

felett méltán csodálkozhatsz. 

 Egy drága, jó lélek azt kérdezi, tetszik-e Neked, ha meg-

csókolják a földet engesztelésül a világ bűneiért. Na, meg az is kér-

dése, hogy kő- vagy fakereszt előtt tetszik-e ez Neked jobban? 

 HANG: "Drága Barátom! Ma is képesek vagytok csodál-

kozásra késztetni Engem. 

  Ezek a föld-csókolgatások kétségtelenül ki akarnak valami 

olyasmit fejezni, ami nem idegen Tőlem. Az arcra-borulás olyan 

megrendülésnek kifejezése, mely nem szokványos. Ha őszinte, akkor 

óriási hatása van a kegyelmi dimenziókban. Az odaadottságnak és a 

mindent vállalásnak érzését van hívatva jelezni, erről szándékozik 

tanúságot tenni. Ez tehát nem helyettesít semmit. Önmagában nincs 

semmi értéke. Bármennyiszer is borul arcra valaki, ha nincs mögötte 

az a megrendülés, melyet ki kellene mutatnia, akkor Előttem nem 

több mint egyszerű tornagyakorlat. Ha pedig ez mások előtt történik, 

akkor még bűn is így, mert megtévesztő szándék húzódik meg mö-

götte. Higgyék azt, hogy megrendültem, holott ez nem igaz! 

 Az egészen biztos, hogy soha ilyen gyakorlatokra nem adtam, 

és nem is fogok adni parancsot. Ez legjobb esetben is szertartás. A 

szertartások, mint üres keretek, nem Tőlem valók. Tőlem a tartalom 

való, melyet nektek kell szertartásokkal kifejezni.  

 Az, akit te drága, jó léleknek neveztél, akkor jár el helyesen, 

ha rákoncentrál arra a tartalomra, mely feletti megrendülését földre 

borulással, föld-csókolással kívánja tanúsítani. 

 A jelenlegi római pápa gyakran látható föld-csókolás közben, 

mikor repülőgépéről először lép valamely ország földjére. Ezzel akar-

ja kifejezni annak a népnek, hogy országát szereti, tiszteli, s kitünte-

tés számára, hogy földjére lépett. 

  Nekem tetszik ez a gesztus. De nagyon fájna, ha csak üres, 

megtévesztő forma lenne az ilyen leborulás. 
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  Minden bizonnyal áldásom hordozói azok, akik magányos 

imáik közben arcra borulnak annak a gondolatnak hatására, hogy ott 

vagyok, ezt Előttem teszik. Értékelem az ilyen leborulást. Kétezer 

évvel ezelőtt sem tiltakoztam, ha valaki így borult le Előttem. A kül-

ső testtartás képes hatni a lélek állapotára, de csak akkor, ha lényegét 

a lélek állapota határozza meg. Külső testtartás a lelki magatartás 

megváltoztatására képtelen. 

 Amin csodálkozom e kérdés kapcsán, az az, hogy kő- vagy 

fakereszt problémát vet fel a kérdező. Persze, nagy áttételekkel ezt is 

megértem. Igen, mert aki ilyen kérdést felvet, az nagyon pontosan 

meg akar tartani minden olyan mozzanatot, melyről úgy véli, hogy 

Velem szoros kapcsolatban van. 

 Ne legyetek kicsinyesek. Ha nem is tudjátok az Én nagyvona-

lúságomat átvenni, de legalább lépnetek kell ez irányban. Nagyvona-

lúságomnak beszédes megnyilvánulásai voltak mindazok a körülmé-

nyek, melyeket zokszó nélkül vállaltam a betlehemi barlangtól a 

Golgotáig, magdalai Mária megdicsérésétől a vámos Lévi vagy Za-

keus megtiszteléséig. 

  Egyetlen szertartás, egyetlen imaforma sem hordoz önma-

gában értéket. Engem különböző mozdulatokkal, testhelyzetekkel 

sem lekenyerezni, sem elbűvölni nem lehet annak érdekében, hogy 

valakinek megígérhetném a célba jutást úgy, hogy megspórolhatná a 

célba éréshez vezető UTAT. 

  Nem egyeseknek, hanem mindenkinek szólt az a kijelenté-

sem, hogy ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET. 

SENKI SEM JUT EL AZ ATYÁHOZ MÁS ÚTON, CSAK AZON, 

AMELY VELEM AZONOS. Ez pedig nem más, mint a kivételt nem 

ismerő irgalmas szeretet útja.  

 Igen. A vissza nem ütéssel KEZDŐDIK az az ÚT, mely azo-

nos Velem. - Szó sincs itt megalkuvásról! Nem azt kell megpróbálni 

kikerülni, hogy ÜTÉS ne legyen. Nem arra kell törekedni, nem azt 

kell megcélozni, hogy jaj csak a keresztényeket ne bántsa senki!  



 23 

 Tanúságot éppen arról kell tennetek, hogy ellenére annak, 

hogy bántanak titeket, ti nem vállaljátok az igazság rendjének be-

mutatását. Számotokra nincs igazság rendje. Csak IGAZSÁG van, s 

ez Én vagyok. Részetekről csak irgalom rendje van." 

******************************************************* 

97. AKIKET LEERETNEKEZNEK A HIVATALOS  

       EGYHÁZI  SZEMÉLYEK 
 Uram! Az egyik városban olyan előadások meghallgatására 

küldtek ki meghívókat, mely előadásokat bizonyos egyházi körök le-

eretnekeztek, s meghallgatásukat ellenezték, mivel egyházellenesnek 

ítélték meg. 

 HANG: "Barátom! Kétségtelenül vannak olyan rendezvé-

nyek és előadások, melyeket okos dolog ellenezni. De csak olyan ese-

tekről szabad ilyen tiltó ítéletet mondani, mely esetek sértik a józan 

erkölcsi érzéket. Tehát ahol arra kapnak biztatást a hallgatók, hogy 

esetenként jogos szeretetlenül viselkedni. Csak akkor, ha komoly 

okok alapján feltételezhető ez, akkor bizony ellene kell beszélni, és 

ez lényegében nem is tiltás, hanem felvilágosítás. 

 A tekintetben, hogy kinek van igaza bizonyos dogmatikai 

kérdésekben, hogy ki, mikor és hogyan formáljon szertartásokat val-

lása megnyilvánulása érdekében, hogy ki, mikor és hogyan véleked-

jék Rólam, hát ebben a tekintetben többet árt a tiltás, mint az enge-

dés. Nincsenek sem csalhatatlan intézmények, sem csalhatatlan hiva-

talok, sem csalhatatlan emberek a Földön mindaddig, míg annak tud-

ják magukat. 

  Érdemes hát tudomásul venni azokat a kijelentéseket, melyek 

tiltakoznak bizonyos előadások ellen, de ezek semmiképpen sem le-

hetnek kötelező érvényűek. Mindenki rendelkezik normális körülmé-

nyek között olyan erkölcsi érzékkel, mely egyben felelősséggel jár 

együtt. Aki nem rendelkezik ilyennel, bár felnőttnek tudja magát, az 

ilyen lényegében klinikai eset. Bár van olyan is, amikor éppen ti, 

írástudók vagytok felelősek. De erről majd bővebben és nagyon vilá-

gosan akarok szólni később. 
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  Aki tilt, az önmagáról is kiállítja saját erkölcsi bizonyít-

ványát. Bizony ez a bizonyítvány csak akkor nem elmarasztaló, ha 

egyértelmű jóakaratot hordoz. 

  Hordozhat ilyet a tiltás is. Ilyenkor féltést fejez ki. Ez a féltés 

akkor igazi, ha világos érvekkel megokolt, s nem irányul emberi 

személy ellen. 

 Most pedig arról fogok beszélni, amiről előbbre említettem, 

hogy bővebben és nagyon világosan akarok szólni.  

 Különösen katolikus körökben nagyon elterjedtek az olyan áj-

tatosságok, melyek magán-kinyilatkoztatásra hivatkozva vindikálnak 

létjogot maguknak. Ennek egyáltalán nem az a legfőbb oka, hogy e 

felekezethez tartozók a legalkalmasabbak ilyen kinyilatkoztatások 

befogadására. Inkább az, hogy van tanításotokban több olyan tétel, 

mely efelé bátorít. Gondolok most a szentek tiszteletére, főleg a Má-

ria-tiszteletre, a halottakért mondott imákra. 

  Ez önmagában nem okolná azt, hogy most erről beszéljek. 

Azért kell szólnom, mert ez súlyos veszély forrását rejti magában. A 

veszély pedig tömören és egyszerűen kifejezve így hangzik: Táplálja 

az egyházi hatalmasságokban az önmaguk által kreált hivataluk fon-

tosságát.  Így a hivatali tekintély, melyhez hátukat támasztják azok, 

akik magán-kinyilatkoztatásuknak nyilvános elismerést kívánnak sze-

rezni, óriási mértékben képesek akadályozni Lelkem hatékony műkö-

dését egyénekben, intézményekben egyaránt.  

 Annak lelkében pedig, aki valóban a legjobb szándéktól ve-

zérelve tolmácsolja a lelkében megtapasztalt élményeket, annak lel-

kében már előbbre felgyülemlett az a vágy, hogy valamit tennie kell 

Értem, s mivel egyházi vezetőitek csak azt engedik meg számára, 

melyről egyértelművé válik, hogy hatalmukat nem veszélyezteti, így 

nagyon torzult formában nyilatkozhatom csak meg bennük.  

 Az a terület, mely az egyházi hatalmasokban nem okoz ellen-

állást, s az Értem tenni vágyó pedig azt élheti meg, hogy nemcsak 

önmaga kapott feladatot Tőlem, melyet teljesíthet, hanem még má-

soknak is felkínálhat ilyet, ez a terület olyan ájtatosságok kitalálása, 
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melyek lényegéhez nem tartozik hozzá az, hogy tükörré váljék bárki 

is a hatalmon lévők számára: 

  Imák, litániák, zarándoklatok, böjtök, testi önmegtagadások, 

egyéni bűnbánati formák a hatalmasok által előírt módon.  Mindezek 

alkalmatlanok arra, hogy érdemben félni kellene bárkinek attól, hogy 

megtérést eredményeznek.  

 Itt meg kell még valamit jegyeznem. A különböző ájtatossá-

gok hatására vagy következtében történt testi gyógyulások nem az áj-

tatosságok hitelességét bizonyítják, hanem arról a hitről tanúskodnak, 

melyet az illető önmagában hordoz.   

 Amikor pedig olyan gyógyulást hallotok, mely igazolhatóan 

nem lehet az illető meggyógyult hitének eredménye, akkor tudnotok 

kell, hogy sok hívő ember olyan sugárzást bocsát ki magából, amely  

sugárzás képes létrehozni az ilyen múlékony gyógyulást mások szá-

mára is. Azért mondom, hogy múlékony, mert csak ilyen testi 

gyógyulás létezik. 

  A lelki gyógyulások forrása, ha igazi a lelki gyógyulás, min-

dig valaminek a felismerése.  

 Különböző felekezeteknél történt gyógyulások mögött általá-

ban az a felismerés áll, hogy Én szeretem őket. Ez a felismerés testi 

és lelki gyógyulást is képes produkálni abban, aki ennek kiteszi ma-

gát. De ne dőljetek be a különböző szuggesztiók hatásának. A fát 

gyümölcseiről lehet igazán felismerni. - A gyümölcs pedig nem egy-

szerre terem a fával. Hogy milyen fává formált téged az a hatás, 

melynek kitetted magadat, azt az idő mutatja meg, s ez leleplezi azt a 

forrást is, melyből a hatás feléd áradt. Tehát bizony idő kérdése, hogy 

valaki e téren tisztában legyen önmagával, és természetesen a forrás-

sal, mely formálta őt." 

******************************************************* 

98. SÚLYOS AUTÓBALESET ÁLDOZATAIRÓL 
 Uram! Pár perccel ezelőtt ment el tőlem az az orvos barátom, 

aki szeret Téged, s nyitott feléd. 
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  Egy súlyos balesetet mondott el, mely az éjszaka történt, s 

melynek két jó ismerőse esett áldozatul. Arra kért, beszéljek Veled, s 

én azonnal Hozzád fordultam. /1993. dec. 26./ 

 HANG:" Barátom! Hozzám fordultál, s Én nagyon meg-

nyugtattalak. Azt mondtam, s mondom most is, hogy csodát fognak 

látni azok, akik ezzel az üggyel foglalkoznak.  

 Bár ezt akkor élnék meg igazi csodának, ha tudnák, mily ke-

vésen múlott, hogy nem történt sokkal nagyobb tragédia. 

 Valóban olyan állapotban vannak most, hogy elég reményte-

lennek tűnik az orvostudomány számára a helyes megoldás, a gyógyí-

tás. Be fogom bizonyítani neked és azoknak, akiket ez érint, hogy ér-

tékelem orvos barátod döntését, vagyis, hogy hozzád jött és imára 

kért meg ismerősei érdekében. Meghallgattalak, s teljesítem kívánsá-

gotokat. E baleset figyelmeztetés, és hitetek erősítését fogja szolgálni. 

Fontos volt ennek bekövetkezte. Szenvedő alanyai túlságosan sok 

olyan utat kötöttek be életükbe, mely utakon át nem az Én informáci-

óim hatása érvényesült teljesen. Ha nincs ez a baleset, nagyon leár-

nyékolódott volna minden Tőlem származó hatás."  

******************************************************* 

99. AKI SZENVEDI TESTVÉRE HITETLENSÉGÉT 
   Uram! Ismerőst hozok eléd. Problémája az, hogy szenvedi  

vértestvére hitetlenségét. Meddig kell várnia? 

 HANG: "Valóban kopogtatok testvérednél. Én nagyon kitar-

tó vagyok és nagyon türelmes. Valamikor mindannyiotokat felhívtam 

arra, hogy tudjatok egymással szemben türelmesek lenni. Csak az tud 

várakozni, akiben az Irántam való bizalom erős. Örülnék, ha ezt el 

lehetne mondani rólad. Mert itt szintén nem nővéreddel van neked 

problémád, hanem saját magaddal. Nem ő a te kereszted, hanem az a 

sekély bizalom, mely Irányomban benned él. 

 Kérdezed, meddig kell még várnod? Ha tudnád, hogy Én már 

milyen régen várok arra, hogy te igazán Rám találj! Bizony-bizony, 

ha évszázadokat mondanék, akkor sem mondanék túl sokat. 



 27 

 Leányom hidd el, hogy szenvedéseid okozói nem azok, akikre 

ösztönszerűen gondolsz. Lelki szenvedéseid okozói meg-

kötözöttségeid.  

 E kötelékeket nem lehet kívülről elvágni. Belülről kell elégni-

ük szenvedéseid tűzében. Ne azt kívánd, hogy szenvedéseid meg-

szűnjenek, hanem kérd azt az erőt Tőlem, mely szükséges arra, hogy 

lelked békéjét el ne veszítsed. 

 „Mennyivel inkább adja a mennyei Atya a Szentlelket azok-

nak, akik kérik!” (Lk 11;13) - ezt mondtam kétezer évvel ezelőtt, és 

ezt mondom most is.  

 Bizony a te ajtód előtt is állok és kopogtatok. Engem nem 

elég befogadni! Egyre jobban, egyre mélyültebben kell befogadni 

Engem, ha azt akarod, hogy sugárzó ember légy. Amint egy barátsá-

got is nemcsak megkötni kell, hanem ápolni is, ha azt akarjátok, hogy 

gyümölcstermő legyen. 

  A Velem való kapcsolat ápolása abban áll, hogy igyekszel 

természetessé tenni azt, hogy benned élek. Ez pedig akkor lesz ben-

ned természetes, ha rendszeresen elmélkedsz kettőnk kapcsolatáról. 

Hidd el, megéri! Nagyon is kifizető időtöltés lesz, ha időt szánsz 

Rám!" 

******************************************************* 

100. AKI KEZDŐNEK TUDJA MAGÁT, ÉS HARMÓNIÁRA 

         VÁGYIK 
 Uram! Most egy kétoldalas levél kérdéseit teszem Eléd. Aki 

kérdez, kezdő embernek tudja magát, s szeretné nagyon megtanulni 

Tőled, hogy további életét és édesanyja életét hogyan tudja harmóni-

ába hozni? 

 HANG:" Kedves Barátom! Hosszan és részletekre menően 

fogok válaszolni neked. 

  Mindaddig, míg kezdőnek tudod magad, addig vagy haladó. 

Nagyon okos dolog az, ha valaki úgy érzi, sok-sok könyv, sok-sok 

szellemi termék szükséges ahhoz, hogy a lélek fejlődése számára le-

gyen üzemanyag. Amire viszont vigyáznod kell, az éppen a sok. Az 
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jó, ha sok anyag áll valakinek rendelkezésére, de az nagyon nem jó, 

ha valakinek sok félbe maradt, sok elkezdett könyv hever az asztalán. 

A sok félbe maradt munka kifejezetten akadálya a lelki, a jellembeli 

fejlődésnek. Sohasem a mennyiség!, mindig a minőség a fontos!  

 Legyen napirended, amelyet csak a kifejezetten mások iránti 

szeretet változtathat meg. Nem lehet rend annak szívében, akinek 

nincs rend a fejében. És nem lehet rend annak fejében, aki nem rend-

szerezi napi munkáját. Ez nagyon is áll a szellemi elfoglaltságokra. 

Amint a szeretéshez nem kedv kell, hanem jó akaratú elszántság, úgy 

életed tartalmassá tételéhez is ez kell. Légy következetes abban, amit 

elkezdesz. Ez lelki fejlődésed záloga. A szeretet elsősorban minden-

képpen áldozat és nem élvezet itt a Földön. Ennek belátása az örök 

boldogság KULCSA. 

 Most rátérek arra a bírósági ügyre, melybe anyagi problémád 

sodort bele. 

 Először is meg kell mondanom, hogy nagy könnyelműség volt 

részedről az, amit tettél, s ennek következményeit szenveded. Ha is-

mernéd tanításom lényegét, akkor tudnád, hogy aki Hozzám akar tar-

tozni, annak kettő fegyvert nagyon ügyesen kell forgatni. Az egyik 

így szól: LEGYETEK OKOSAK, MINT A KÍGYÓ! A másik: 

ÓVAKODJATOK AZ EMBEREKTŐL! 

 Tehát okosság és óvatosság. Valójában nincs is más fegyvere-

tek. Minden más visszájára sülhet el. Így a bírósági eljárás is. Nagy 

hibát követtél el akkor, mikor nem voltál elég óvatos. Meg kell mon-

danom, hogy most már e dologban tanácsot adni nem tudok. Csak 

ígéretet tudok adni.  Ha kéred Tőlem Lelkem bölcsességét, bármikor 

nyújtom feléd. De eddigi tetteid következményeit nem változtatha-

tom meg. Erőt is tudok adni minden nehézség elviselésére, de nem 

szeretnélek igazán, ha abban segítenélek, melybe - még ha jó szán-

dékkal is, de könnyelműséged folytán jutottál.  

 Bizony felelősséget kell vállalnod lépéseidért. Ami viszont 

feltétlenül fontos számodra, az az, hogy hinned kell abban, Én senkit 

sem engedek erején felüli nehézségekbe. Nem, mert benne élek enyé-

imben. Így leszek Én a te cirenei Simonod. Sokkal jobban szeretlek, 
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semmint magadra hagynálak! Erőforrás vagyok számodra, de meg-

semmisítője nem lehetek olyan nehézségednek, melybe nem az Én 

kifejezett kérésemre mentél bele. Tehát nem megoldást adok. A 

megoldás a dolgok természetes következménye lesz. Nem dolgozha-

tom helyetted, de veled IGEN. 

 Ami pedig a szeretést illeti, az a következő: 

Szíved szeretete olyan kell legyen, mint a kályha melege. Nem a 

kályha dönti el, hogy kit és hogyan melegítsen. Természetes, hogy 

különböző anyagok különböző módon reagálnak melegére. Ez gya-

korlatilag azt jelenti, hogy nem azért kell szeretnetek valakit, mert jó, 

hanem azért, mert ti jók vagytok. Én sem azért szeretlek benneteket, 

mert ti jók vagytok, hanem azért, mert Én vagyok a JÓ. Az igazság 

rendjében senki sem képes boldog lenni. Erre az irgalom rendje való.  

 Ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy bárkinél, bármikor he-

lyeseld a rosszat. Igenis, követelned kell, ami a tiéd. Nem szabad 

bűnrészesnek lenned. Márpedig az lennél, ha úgy mondanál le jogos 

jussodról, hogy adósodban ez lelki megnyugvást jelenthetne. Lelki 

megnyugvást csak Én adhatok, és csak annak, aki igaz bánattal bánja 

azt, ami rosszat tett. A kölcsön vissza nem adása, az rossz! Akkor is 

rossz, ha nincs módodban visszakövetelni vagy visszaszerezni. 

  Aki egy rosszhiszemű ember lelkiismeretét megnyugtatni 

akarja, az megnehezíti számára az igazi megtérést. Aki rosszat tesz, 

azt segíteni kell abban, hogy megtapasztalja: ha rosszat tesz, az rossz 

neki. Téged sem az szeret igazán, aki szemet huny hibáid felett. Az 

szeret, aki jó szándékkal, semmi evilági előnyt nem remélve, felhívja 

figyelmedet arra, hogy rossz neked az a rossz, amit elkövettél. 

  Ilyen értelemben igaz az, hogy csak az a szeretet termékeny, 

melynek házastársa az igazság. Mégpedig az erkölcsi igazság! Ez 

nem más, mint az, hogy szeretnetek kell egymást. 

  Ezt nem csak neked kell tudnod, hanem mindazoknak, akik 

téged bántanak. Én annak idején még Pétert is lesátánoztam, mert 

tudtam, hogy ha nem teszem ezt, akkor becsapom őt.  

 A megbocsátás nem az, ha valaki le akarja venni annak vállai-

ról a terhet, aki rosszat tett. Nem! Amint tettei következményein csak 
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akkor és annak tudok segíteni, aki rossz tettét megbánta, úgy ti se 

akarjatok segíteni azoknak, akik nem hajlandók bűnbánatot tartani. 

  Részetekről a megbocsátás nem más, mint biztosítása annak 

a jóakaratnak, melyről nem szabad lemondanotok akkor sem, ha éle-

teteket veszik el emiatt. Tehát nektek segít ilyenkor e magatartás és 

nem annak, akinek megbocsátotok. Ez történt akkor is, mikor a ke-

reszten így imádkoztam: „Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tud-

ják, mit cselekszenek!” Ennek az imámnak hatására nem azok jártak 

jól, akikért imádkoztam, hanem ÉN! Mindenki attól jár jól, amit ön-

maga csinál, s nem attól, amit tőle függetlenül más tesz értük. 

 Tudom, hogy ez az utolsó mondatom nagyon furcsának tűnik 

számodra, de ha jól átgondolod, megérted, hogy Én nem vagyok, nem 

lehetek személyválogató, ha igazán szeretlek benneteket. 

 Állj tehát ki igazad mellett akkor is, ha úgy tűnik, hogy ezzel 

ellenséget szerzel magadnak. Soha ne legyen szempont az, hogy ne 

legyenek ellenségeid. De igenis vigyáznod kell, hogy te soha senki-

nek ne légy ellensége, vagyis olyan, aki a másiknak rosszat akar. Az 

válik másoknak ellenségévé, akinek szívében fölébred a gyűlölet. Et-

től irtózzál, mint a pokoltól. Mert ez valóban pokol is! Pokol abban, 

aki enged a gyűlöletnek.   

 Ne vedd zokon, de sok mondanivalóm van számodra . 

Anyagi jólétet igazán nem lehet biztosítani azoknak, akik azután vá-

gyódnak. Anyagi jólétük csak azoknak van, akik Utánam vágyódnak. 

Ezeknek még akkor is jólétük van, ha egy vasuk sincs. Az anyagi ja-

vak olyanok, hogy azokból ki van vonva az a tápszer, mely kielégít-

hetne bárkit is lelkileg. 

  A vágyak beteljesülése anyagi téren csak a fantázia világában 

ad megnyugvást. A valóságban soha! Véletlenül sem igaz, hogy a 

leggazdagabb országokban van a legtöbb boldog ember. 

 Igaz, hogy anyagi megalapozottság kell. De nem erre épül a 

boldogság. Ez következménye annak a lelki megalapozottságnak, 

melyről annak idején így beszéltem: „Keressétek az Isten országát és 

annak igazságát, és mindent megkaptok, amire szükségetek van" 
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 A tieidnek is meg kell tanulni, hogy Én csak annak életében 

vagyok abszolút első, akinek életében nincs második. Akinek életé-

ben így élek, annak Én midig megmondom, hogy mit tegyen boldog-

sága érdekében, s biztosítlak, Bennem még senki sem csalódott! Ah-

hoz, hogy valaki meghallja hangomat, az szükséges, hogy legkeve-

sebb negyed órát foglalkozzék Velem intenzív módon naponta. E 

foglalkozásban nagyon nagy segítséget tud adni a Szentírás. Főleg az 

EVANGÉLIUMOK! Igaz, problémákat fog okozni, de éppen ez az 

egyik lényeges célja! Problémamentesen csak az él, aki nem gondol-

kodik. Te is tudod, hogy a legtöbb ember éppen azért fordul narkoti-

kumokhoz, hogy ne kelljen gondolkodnia. De a nem-gondolkodás 

csak nagyon vérszegény tüneti kezelést tud adni. A gyökeres orvoslás 

akkor kezdődik, mikor valaki vállalja azt, hogy szembesül a problé-

mákkal. Csak a kereső ember jár emberséges úton. A Földön ez a 

természetes. Ez a lelki fejlődés útja. 

 Most rátérek Édesanyád problémáira: Fájdalom, de nem tu-

dom annyira vattába csomagolni az igazságot, hogy az ne okozna kel-

lemetlen érzést számára. 

 Jó Édesanyád bizony nagyon meg volt és van is kötözve vele-

tek. Ez bár nem tulajdonítható neki be bűnül, de következményei 

mégis fájdalmasak. Olyan ez, mint mikor valaki anélkül, hogy tehet-

ne róla, nem kap elég élelmet. Éhsége akkor is fáj, bár nem ő tehet 

róla. Sajnos legtöbb édesanya nem kapott megfelelő felvilágosítást 

arról, hogy gyermeke nem az övé, hanem az Enyém! Az édesanyák 

csak kölcsönbe kapnak Tőlem gyermeket, s azon sopánkodnak, hogy 

azt, ami nem az övék, és nem is volt soha az övék, hanem mindenkor 

az Enyém volt, visszakövetelem Magamnak. Hidd el, az ő megpró-

báltatásai főleg amiatt voltak megpróbáltatások, mert nem vállalta azt 

a szabadságot, amire teremtettem. Önmagam ellen és ellenetek is 

dolgoznék, ha azt akarnám megtenni, hogy ne okozzon fájdalmat az a 

lelki beállítottság, mely ellenkezik a Tőlem kapott szabadság tudo-

másulvételével. 

 Mondom hát, hogy miért maradt félárván: Mert így kapta meg 

azokat a talentumokat /a talentumok mindig lehetőségek és nem 
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képességek!/, melyekkel sáfárkodnia kellett örök boldogsága érdeké-

ben.  

 Azt pedig, hogy miért lett öngyilkos az, aki öngyilkos lett, hát 

bizton állítom, hogy ebből sem neki, sem másnak semmiféle erkölcsi 

kára nem származhatott. -  

 Itt most egy súlyos tévedést kell korrigálnom. E korrekció így 

hangzik: Senkinek sincs szüksége arra, hogy szeressék! Megismét-

lem, nehogy félreírásnak véld. Senkinek sincs szüksége arra, hogy 

emberektől szeretetet kapjon. Erre Én bőségesen elég vagyok, hogy 

teljesítsem, sőt túlteljesítsem bárki szeretetigényét. Viszont minden-

kinek nagyon nagy szüksége van arra, hogy ő szeressen másokat. Aki 

igazán szeret, az nem ér rá foglalkozni azzal, hogy őt ki és hogyan 

szereti. 

  Az szereti igazán önmagát, aki törekszik arra, hogy ne legyen 

önmagával elfoglalva. Aki erre törekszik, az képes, sőt kike-

rülhetetlenül meg fogja tapasztalni azt, hogy Én mennyire szeretem 

őt. Az Én szeretetem mindent felülmúl. De csak ott, ahol nem akadá-

lyozzák az emberek szeretetem feléjük áradását azzal, hogy elfoglal-

ják magukat önmagukkal. 

  Sajnos alig találni ilyen embert. Ezért is van az a sok panasz, 

melyet a panaszkodók jogosnak vélnek, de nem jogos. Nem, mert 

nem igaz az, hogy ha mást engednék helyembe, az jobban tudna bol-

dogítani bárkit is. 

 Nagyon fontos volna mielőbb ráébrednetek arra, hogy kivétel 

nélkül mindenki, és bármilyen körülmények között képes arra, hogy 

boldog legyen. Ha nem így lenne, akkor Én vagy gonosz lennék, vagy 

buta. Gonosz lennék, ha olyanokat is boldogságra teremtettem volna, 

akikről tudtam, hogy körülményeik e boldogságot megakadályozhat-

ják. Buta lennék, ha nem láttam volna előre, hogy nem lehetnek bol-

dogok, pedig arra teremtettem őket. Mondom, nem lehetnek, bár 

akarják. 

 A fenti állítás nem egyéb, mint káromkodás. Ne káromolja-

tok. Minden körülményt fel lehet használnotok arra, hogy boldogok 

legyetek, és ennek az ellenkezőjére is. A döntés a ti kezetekben van. 
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Ha nem így lenne, akkor igazán nem lennék JÓ Isten, és ti nem len-

nétek valóságos emberek. 

 Egy kérdésére Édesanyádnak még válaszolnom kell. Válaszo-

lok akkor is, ha nem érti most meg szavaimat. Hiszem, hogy e vála-

szomat sokan fogják majd olvasni, s lesznek nyitott lelkek, akik ta-

nulni fognak belőle. 

 Kérdése a katonaságnál szolgálatot teljesítő, majd fogságba 

került férjével van kapcsolatban. 

 Drága Gyermekeim! Nekem a világon semmi közöm a kato-

nasághoz. A katonaság a Sátán és a ti művetek. A Sátán egy-

értelműen gyilkos. Ti ott a katonaságnál vagy jó- vagy rosszin-

dulatból vállaljátok az embergyilkolás mesterségének megtanulását. 

Legtöbben jóindulatúan. Engem a jó szándékotok sem képes a rossz 

oldalra állítani.  

 Nagyon örültem annak, mikor köreitekben fiatalok inkább 

vállalták a börtönt, mint a kaszárnyát. Inkább vállalták, hogy bünte-

tett előéletűeknek legyenek bélyegezve, s így már előre megterheljék 

földi jövőjüket, de a KŐTÁBLA ötödik parancsát meg nem tagadták. 

  Ezek a fiatalok tudták, hogy inkább kell megvalósítani azt, 

amit ÉN kívánok, mint engedelmeskedni embereknek. - Ismétlem! A 

kaszárnyák világához Nekem semmi közöm sincs. Ami ott történik, 

az az ördögtől és tőletek van.  

 Nem igaz az, hogy az Isten abszolút értelemben mindenható! 

Aki ennek ellenkezőjét állítja, az valójában nem is tudja, mit beszél, 

mivel csupa ellentmondást állít. -  

 Az Isten a Földön a gonosszal szemben kiszolgáltatott! A 

SZERETET az ilyen! Nektek, akik azt tanultátok, hogy Isten vigyáz 

rátok, nektek meg kell tanulnotok, hogy nektek kell Istenre vigyázni, 

különben elvesztitek Őt. Aki nem vigyáz a SZERETETRE, az szere-

tet nélkülivé válik. 

 Én, mint Isten mindenütt jelen vagyok, még a pokolban is, de 

csupán létbentartó módon, és nem erkölcsileg. Csupán így vagyok je-

len a kaszárnyákban is. Ott senkit sem tudok boldogítani. Ott erköl-
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csileg nem vagyok jelen. Onnan éppen ti, akár jó, akár rosszhi-

szeműleg, éppen ti zártok ki Engem. 

 Ami tehát az említett édesapával történt, abba Én nem vagyok 

belekeverhető. Nem, mert különböző hadseregeknek, a Sátán akara-

tával megegyező szándékú emberek cselekedeteinek a következmé-

nye az, ami vele történt. S az ilyen szándékú emberek csoportjába az 

ott lévő jó szándékú emberek is beletartoztak és beletartoznak. 

 Ha pedig még ezek után azt kérdezed, hogy mindezt Én miért 

engedtem és engedem meg, hát akkor csak azt mondom, olvasd el 

párszor e neked írt sorokat, s meg fog világosodni előtted, hogy az Is-

tent szeretőknek éppen azért válik minden a javukra - még a börtön 

is, sőt még a keresztre feszítés is /Lk 24;26/ –, mert képesek dönteni 

az általuk meglátott jó mellett minden külső és belső kényszer ellené-

re is. 

 Nagyon szeretlek benneteket. Higgyétek el, hogy minden ja-

vatokra válik, ha úgy szerettek Engem, hogy Értem vállalni tudjátok a 

szeretet ÚTJÁT is!" 

******************************************************* 

101. EGY RÁKOS BETEG VÁGYA BENSŐ BÉKE UTÁN 
 Drága Uram! Egy sokat szenvedett, rákos daganat operáción 

átesett magányos asszonyt hozok most Eléd. Kérlek, adj választ kér-

déseire, melyek lelkében most is akadályt jelentenek a Tőled kapott 

és elvárt béke és harmónia átélésében! 

 HANG:" Leányom! Amit mondok most neked, az alig hihe-

tő. Magam is szenvedem és szenvedtem mindig, hogy azt a sorsomat, 

mely bizony karmikus valóság Számomra is, mely nem más, mint be-

leölelkezni egy olyan AKARAT megnyilvánulásába, melynek megér-

tése túlnő a földi élet határain, ezt a sorsomat kell megosztanom 

azokkal, akik vállalják, hogy vállaljam őket. Valamikor ezt így fejez-

tem ki:' Mindazt, aki megvall Engem az emberek előtt, Én is megval-

lom mennyei Atyám előtt.' 

 Te ismered sorsodat, és éppen ez az ismeret és eddigi tapasz-

talásaid korlátai annak, hogy jövődről se láss a mulandóságnál töb-
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bet. Tudom, hiszed az örökkévalóságot, de ez inkább elhívés, mint 

életrátevés. Hiszed a reinkarnációt. De ez is csupán elhívés, és nem 

életrátevés. 

 Valamit elhinni, az csupán a felszín. Valamiben hinni, az fel-

oldódás. Ez az a HIT, amely ha csak mustármagnyi is, már hegyeket 

képes mozgatni. Ez az a hit, melynek növekedése nem az Én hatal-

mamban van. Ezért dorgálhattam joggal tanítványaimat kishitűségük 

miatt. Ez az a hit, amelyet csak kemény gyakorlás által, életed, szí-

ved, ha kell, darabonkénti odaadása által tudsz növelni. Ez az a hit, 

melynek másik neve: életelvesztés itt a Földön. Csak az nyeri meg az 

ÉLETET, aki életét így el tudja veszíteni. 

 Ez az életelvesztés nem bűnök következménye, hanem a sze-

retet jelenlétének természetes következménye. 

 Leányom! "Miért szolgáltam rá?" - kérded. Ilyen nincs! Ez 

egyszerűen értelmetlen kérdés. Ne ijedj meg attól, amit most mon-

dok, de mondanom kell, ha szeretetemmel el akarlak érni. 

  Mindaz, aki sorsának indító rugóit kutatja, olyan ismeret bir-

tokába akar jutni, melyről éppen ő egyszer már tudatosan és önként 

lemondott. Lemondott azért és akkor, amiért és amikor világos volt 

előtte e lemondás fontossága. Neked életed célját kell meghatároz-

nod, éspedig konkrét módon, gyakorlatilag megvalósítható lépések-

ben. Ebben vagyok partnered. 

 Második kérdésedre már gazdagítóbban tudok válaszolni. 

Az ÚT Én vagyok. Az jár jó úton, aki hálás tud lenni azért, hogy élő 

kapcsoltban van Velem. -  

 Jelenleg kényszerítve érzed magadat arra, hogy ezen a jó úton 

járj. Úgy érzed, hogy nem jó neked ezen a jó úton járni. Nagyon nem 

jó. Ezért akarsz egészséges lenni, ezért akarsz gyógyulni és gyógyí-

tani. -  

 Igaz, ezek lehetnek eszközei annak, hogy célodhoz közelebb 

kerülj, de célok semmiképpen sem lehetnek. Én annak idején min-

dent elkövettem, hogy ne kelljen gyógyítanom. Amikor mégis gyó-

gyítottam, csak azért tettem, hogy igazoljam állításomat: Egy másik 

világ boldogító üzenetét hoztam el nektek. Sajnos akkor is gyógyítá-
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saimon akadtatok fönn, s tanításom legtöbbször süket fülekre talált. 

Így van ez most is. - Újra mondom: Én vagyok az ÚT! Te, ismét azt 

mondom, ne vedd zokon, de mondanom kell: Nem társat keresel, s 

nem azt hiányolod, hanem Velem nem tudsz mit kezdeni. Ha nem 

lennél olyan erős lelkileg, akkor ezt nem mondtam volna meg. Te 

már érett vagy szilárdabb ételekre. - Önmagamra teremtettelek, s te 

bármit csinálsz, nyugtalan leszel mindaddig, míg meg nem adod ma-

gad Nekem. Én vagyok a te sorsod. Szeretetem érzékelhető jelenlétét 

azért nem adom általad vágyott bőkezűséggel, mert rá akarlak nevel-

ni arra, hogy nagyobbra értékeld az ADOMÁNYOZÓT, mint ado-

mányait. Amint Nekem is te kellesz, és nem az, amid van: egészség, 

munka, fáradozás, stb. Csak akkor leszel boldog, csak akkor tudlak 

boldogítani, ha legalább szándékodban úgy akarsz szeretni Engem, 

mint ahogy Én téged. Tehát nem elhinni kell Engem, hanem hinni 

kell Bennem. Vagyis, bizony el kell veszítened mulandó életedet, 

hogy átvehesd Tőlem a boldog örök-életet. Már itt a Földön! 

 Egyedül soha nem vagy. Soha sem fogsz olyan férfit találni, 

aki boldogíthat. Senkit sem teremtettem boldogításra. Mindenkit 

boldogságra teremtettem. A boldogító egyedül Én vagyok! De ehhez 

hinni kell BENNEM!, ahogy föntebb már elmondtam." 

 ******************************************************* 

102. VÉLEMÉNY A TERMÉSZETGYÓGYÁSZATRÓL 
  Uram! Egy természetgyógyász kérdéseit hozom eléd. Kérdése 

az, hogy egyáltalán mi erről a véleményed. 

 HANG:" A kérdés szívem szerinti, s örömmel válaszolom 

meg. 

 Leányom! Hallottad-e már e mondatot: 'Első kegyelem a 

natúra, tehát a természet.' Valójában ez az az alap, melyre építeni tu-

dok. Sajnos, földi életetekben, napjaitokban már alig lehet olyan ter-

mészetről beszélni, mely igazán megérdemelné ezt a nevet. Csupa 

összekuszált, beszennyezett, megfertőzött, tehát természetellenes 

természettel lehet találkozni. 
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 Aki arra vállalkozik, hogy természetgyógyász legyen, annak 

olyan magatartást kell kidolgoznia magából, mint mikor valaki egy 

tükröt úgy tart a Nap elé, hogy közben másfelé tükrözi a Napot. 

Olyan lelki beállítottságot kívánok tehát, hogy Felém legyen mindig 

nyitott a szíved, s a Tőlem beléd áradó szeretetenergia, mely csak 

gyógyítani tud, áradjon  arra , akit gyógyító erőmmel elérni akarsz.  

 Kétségtelen, hogy mindkettőtök hite fontos, de a tiéd fon-

tosabb, mint azé, aki gyógyulni kíván. Jusson eszedbe az evangé-

liumomnak az a része, mely így szól: „Hitüket látva Jézus így szólt 

a bénához.„ /Mk 2;5 és 11./ Tehát nem csupán a beteg volt ott a fő-

szereplő, hanem azok hite, és természetesen szeretete, akik őt Elém 

hozták. Neked is Elém kell hoznod a gyógyulni vágyókat. 

 De valami nagyon lényeges. Nem a testi egészség a leg-

fontosabb, hanem a szeretet. Ezt mindig hangsúlyoznod kell. És azt 

is, hogy az igazi szeretet a vissza-nem-bántásban mutatkozik meg. 

Ez az, aminek nem tudok ellenállni. Ez az, ami mindig megindítja 

Szívemet. 

 Ami pedig az anyagiakat illeti, arról számodra a következőt 

kell mondanom. Bárkitől, bármennyi pénzt elfogadhatsz, sőt kérhetsz 

is. Nálad a hangsúly azon van, hogy a kapott anyagi javakat mire 

használod! Előttem erről kell elszámolnod. Szeretetem, energiám 

rendelkezésedre áll mindaddig, míg nyitott a szíved Felém. Annyiban 

vagy nyitott, amennyiben Velem kezded a napodat, s erre napközben 

is visszagondolsz. Akkor vagy nyitott, ha eszköznek használod gyó-

gyító jelenlétemet, és nem célnak. 

  A CÉL: a Velem való élő kapcsolat. Én nemcsak vagyok ben-

ned, hanem ÉLEK benned. Az él igazán, aki másokért él. Ezt el kell 

mondanod gyógyítandó betegeidnek is. Lehet valaki egészségesen is 

halott. Az ilyennek az egészsége nem használ semmit, sem neki, sem 

másnak.  

 Aki betegen kezd másért élni, az már rálépett a gyógyulás útjá-

ra. Ez az, amit elvárok mindazoktól, akik még hisznek abban, hogy 

boldogok lehetnek. Nincs más út a boldogsághoz, vagyis HOZZÁM! 
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Minden olyan gyógyítás, mely nem az ember boldogságát célozza 

meg, csupán tüneti kezelés. 

 Köszönöm, hogy Hozzám akarsz segíteni másokat. Megáldalak 

azzal az Erővel, amelyre annyira szükséged van." 

******************************************************* 

103. AKI TÖBBET VÁLLAL, MINT EREJE BÍRJA 
 Uram! Egy olyan fiatalembert hozok most Eléd, aki úgy érzi, 

nagyon nagy fába vágta fejszéjét, s most úgy tűnik számára, hogy ne-

hézségei meghaladják erejét. Tanácsot vár Tőled arra, hogy életének 

további részében jobban együtt tudjon haladni Veled. 

 HANG: "Kedves Barátom! Problémáidat nemcsak ismerem. 

Szándékom az is, hogy irányítani tudjam. Csak részben igaz, hogy 

nem oldom meg problémáidat. A teljes igazság az, hogy magamra 

hagyva nem vagyok képes megoldani azokat. Nem akarom szépítget-

ni a dolgokat. Bizony sokszor magamra maradtam, mikor olyasmit is 

te akartál jobban tudni és megoldani, amiről később magad is belát-

hattad, hogy jobb lett volna Velem komolyabban konzultálnod előbb. 

Téged senki sem szeret jobban, mint Én! És Én senkinél sem szeret-

lek téged kevésbé. 

  János evangélista mindannyiszor, ahányszor önmagáról be-

szél az evangéliumban, mindig hozzáteszi: 'A tanítvány, akit Jézus 

szeretett.' Nincs igaza olyan értelemben, hogy őt jobban szerettem 

volna, mint bármelyiküket, mert nem vagyok személyválogató. De 

igaza van olyan értelemben, hogy ő volt tanítványaim között az, aki 

legjobban észrevette szeretetemet. 

  Ezt a feléd áradó szeretetem észrevételét hiányolom nálad. 

Ezzel nehezíted saját sorsodat, s akadályozol Engem abban, hogy 

problémáid megoldásában jobban besegítsek. Sajnos e téren nem 

vagy egyedül! 

 Sorsod, problémáid megoldása, mint tudod, ma már nemcsak 

a te kezedben van, hanem élettársad kezében is. Érdemben csak ak-

kor tudnék hatékony lenni, ha élettársad is Tőlem, és nem mástól 

tenné függővé, hogy mi legyen a teendője. 
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 Sokat szenvedek amiatt, hogy végig kell várnom mérhetetlen 

szenvedéseiteket, míg rá nem jöttök arra, hogy életetek megoldása 

csak Nálam és Általam és Velem lehetséges. 

 Míg valaki egyedül van, addig ez könnyebben megy. Mikor 

már ketten, sőt családostul kell valamit megoldani, akkor már nem 

olyan egyszerű az eset. DE SOHASEM REMÉNYTELEN! Csak 

Nélkülem reménytelen az életetek. De Nélkülem TÉNYLEG az. 

 Mondanom kell pár szót a gyerekekről. Minden gyermek ak-

kor érzi igazán, hogy valóban jó helyen van, ha Hozzám akarja kap-

csolni az, akire rábíztam őket. Nagy tévedésben van az a szülő, aki 

azt hiszi, hogy birtokolhat gyermeket, mint egy tárgyat, mert az övé. 

Nem az övé! Minden gyermek az ENYÉM! Csupán kölcsönben van a 

szülőknél, akiket akkor választott, mikor még tudta, hogy mi a teen-

dője. Ti csak Máriáról tudjátok és hiszitek el, hogy nem ő választotta 

gyermekét, hanem gyermeke választotta őt. Ettől már Ábrahám is 

okosabb volt, és keresztelő János apjának, Zakariásnak meg kellett 

némulnia, mert nem akarta elhinni, hogy nem rajta múlott, kinek lesz 

az apja. 

 Minden felnőtt helytelenül jár el, ha arra törekszik, hogy ön-

maga oldalára állítsa gyermekét. De az ilyen viselkedés mega-

kadályozásának nincs semmi értelme. Senki sem képes felelősen 

dönteni mások sorsáról, csak önmaga sorsáról. Attól, hogy ezt nem 

hiszed el, még igaz. Ti olyan kis szeletét látjátok még saját életetek-

nek is, hát még mások életének! 

 Akit jelenleg fölhasználhatok arra, hogy gondolataimat leírja 

neked, ez a lelkész gyermekkorában réme volt a környéknek, ahol la-

kott. A szülők megverték gyermekeiket, ha megtudták, hogy vele ba-

rátkoznak. Ez a rossz gyermek apjával életében öt percet sem beszélt, 

pedig apja akkor halt meg, mikor e gyermek már pap volt. És ez a 

hajdani rossz gyermek az Én szívemmel szeret most téged, s minda-

zokat, akikkel kapcsolatba kerülhet. 

 Az előbbi fejezetet azért mondtam el, hogy bátorítsalak. Ne 

féltsd azokat a gyerekeket, akiket bármilyen apjuk vagy bárki a maga 

oldalára állít. MAGADAT féltsd! 
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 Amikor elmondtam, hogy ne féljetek azoktól, akik megölik a 

testet, de igenis féljetek attól, aki a testet és a lelket is kárhozatba ké-

pes taszítani, akkor nem az ördögre gondoltam. Attól nem kell félne-

tek. Ha Hozzám tartoztok, akkor ő fél tőletek. Önmagatoktól kell fél-

netek!  

 Ne legyetek olyan nagyon biztosak saját igazatokban. Abban 

legyetek biztosak, hogy nem egymásra, hanem Önmagamra teremtet-

telek benneteket, s bizony az Ágoston-i kijelentés az Én kijelenté-

sem: Mindaddig nyugtalan marad szívetek, míg Bennem meg nem 

nyugszik. 

 Még valamit. A természetgyógyászat csak addig érdemli meg 

ezt a nevet, amíg nem zsonglőrködés, nem szemfényvesztés, hanem 

tanúságtétel a mellett az igazság mellett, melyet Én magammal azo-

nosítottam. ÉN VAGYOK AZ IGAZSÁG. 

 Mindennap kérd Tőlem a BÖLCSESSÉG LELKÉT. Azért 

kell mindennap kérned, amiért minden nap ki kell szellőztetni a la-

kásban.  

 A bölcsesség karizmája az állandó és hatékony jelenléte Lel-

kemnek. De ez ritka adomány. Ez a halló szív adománya. Azt a böl-

csességet viszont, melyre nap mint nap neked szükséged van, azt nap 

mint nap kérned kell. /Jakab 1;5./ Másra nincs is szükséged. 

  Ha el tudod fogadni Tőlem bölcsességemet, akkor rálátsz 

majd azokra az egyszerű lépésekre, melyeket Velem, bár nagy el-

szántsággal, de erődet meg nem haladóan képes leszel megtenni. 

Most megáldalak bölcsességem Lelkével."    

******************************************************* 

104. AKI OLYASMIBEN KÉR TANÁCSOT, AMIT  

         NEM HOZ NYILVÁNOSSÁGRA SENKI ELŐTT 
 Uram! Valaki úgy érzi, hogy szüksége lenne személyére szóló 

válaszra arra a problémára, melyet magában hord. 

 HANG: "Gyermekem! Én tudom, hogy mire van szükséged. 

Te azonban sajnos nem tudod. Problémáid, kétségeid gyökere nem 

akkor oldódik meg, ha egyenként megválaszolom. Te mindig találni 
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fogsz olyan problémákat, melyek újra meg újra gondfelhőt képeznek 

lelked egére. Neked egy olyan gyökérproblémád van, melyet ha meg-

oldottál, akkor kiderül feletted az ég. E gyökérprobléma pedig bár 

egyszerű, de mégis sokrétű. Egyszerű, mert neve bizalmatlanság. 

Sokrétű, mert a felszínen sokrétűnek tűnik. 

 Először is soha ne félj attól, hogy csökkentheted irántad való 

szeretetemet. Bukdácsolásaidat azért kell vállalnod, hogy helyes ön-

ismeretre juss. Az nem helyes önismeret, ha valaki elveszíti önbizal-

mát saját gyarlóságai következtében. Azért nem helyes önismeret ez, 

mert az önbizalom alapja a Velem való kapcsolat. Ne feledd el: Isten 

plusz egy fő, az mindig abszolút többség. Engem pedig sem elveszí-

teni nem lehet, sem más el nem rabolhat tőled. Ez kell legyen önbi-

zalmad alapja. Gyarlóságaid sem rabolhatnak el tőled.  

 Ha majd el tudod hinni, hogy Én olyannak szeretlek téged, 

amilyen vagy, akkor tudlak majd olyanná formálni, amilyenné sze-

retnélek. Partnerként nyújtom kezemet feléd. Nem vágyaid, álmaid 

irányát akarom korrigálni. Ez a te feladatod. Én FORRÁSKÉNT va-

gyok benned. 

 Most nem mondok többet. E 2-dik kötetben majd több olyan 

gondolatot találsz, melyekben neked szóló további személyes üzene-

tekre ismersz. 

 De valamit még hozzá kell tennem a fentiekhez. 

 Vigyázz! Ne kísértsd a te Uradat, Istenedet! Ha annak idején a 

pogány százados úgy jön Hozzám, hogy segítsek rajta, s úgyis tudom, 

hogy miben, hát bizony szóba se álltam volna vele. Nem, mert akkor 

ez az ember nem csupán segítséget kívánt volna Tőlem, hanem egy 

olyan csodás megnyilvánulásomat az ő kedvéért, a lélekbe látás cso-

dáját, melyet csak egy rejtett gőg kívánhat. -  

 A helyes öntudatnak forrása a Velem való élő kapcsolat. A 

Tőlem függetlenített önértékelés pedig rejtett gőg beteges megnyil-

vánulása. - 

  Ezért mondom: Vigyázz! Ne kekeckedj Velem. Az az Isten, 

aki meg tudta teremteni a Napot az égre, az tud villámokat is fonni! 
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 De megsajnáltalak. Ezért írtam a fentieket. Most megáldalak a 

BIZALOM LELKÉVEL." 

******************************************************* 

105. A BIBLIA SÚLYOS ERKÖLCSI  

         ELLENTMONDÁSAIRÓL 
 Uram! A mi kultúrkörünk legszentebb könyve a Biblia. Ezzel 

kapcsolatban számunkra egy igencsak súlyos problémát hozok Eléd. 

Nem azokról a látszólagos vagy nem látszólagos ellentmondásokról 

kérdezlek, melyek természetszerűen fölmerülnek, ha különböző kul-

túrkörök térben különböző helyen és időben különböző korban bizo-

nyos képletes beszédet értelmezni akarnak. Nem. Ami súlyos prob-

lémát jelent, az az, hogy szó szerint húsba vágó erkölcsi elvek tűnnek 

feloldhatatlannak. 

 Kérdésem: Hogyan mondhatja ugyanaz az ISTEN egyszer azt, 

hogy öljünk halomra embereket, máskor pedig éppen ennek ellenke-

zőjét, vagyis hogy szeressük ellenségeinket.   Sőt! Inkább szeressük 

ellenségeinket!  

 HANG: "Barátom! Kérdésedre adandó válaszom kissé 

komplikáltnak fog tűnni. 

 Maga a földi élet számotokra csúcsértéknek tűnik. Ezért örül-

tök, mikor ember születik a világra, és sírtok, mikor valaki meghal. 

Ilyen szemlélettel nemcsak érthetetlen számotokra a próféták által to-

vábbított ellenség elpusztítására szóló parancs, hanem egyenesen ke-

gyetlenségnek is tűnik. Főleg azok, akik tudják, hogy ti mindannyian 

gyermekeim vagytok, egyszerűen nem tudtok mit kezdeni e prófétai 

szavakkal. 

 Azzal sem elégedhettek meg, hogy nem ölésre, hanem csupán 

enyéim földi életének megakadályozói félreállítására adtam utasítást, 

amit aztán az illetékesek tudatukban úgy fogalmaztak meg, hogy kí-

vánságomra meg kell ölni mindazokat, akik az említett akadályokat 

létrehozták.  

 Nem elégedtek meg azzal, hogy Én nem igazságot, hanem va-

lóságot közlök. Az igazság, a mondatokban megfogalmazott igazság 
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a valósághoz képest tökéletlen, mivel nem más, mint a valóság tudati 

tükrözése, és itt nyilván a tudat milyensége meghatározó, mikor igaz-

ságot fogalmaz.  

 Ti ezzel nem elégedtek meg, s ezt úgy fogalmazzátok, hogy 

hogyan engedhettem meg ilyen mészárlásokat!? 

 Kétségtelen, részben igazatok van. De csak részben. Mióta 

tudjátok, hogy nem logikai igazságok megfogalmazására jelentem 

meg köztetek, mióta tudjátok, hogy egyetlen erkölcsi igazság hirde-

tésére jöttem közétek, mióta tudjátok, hogy ezt az egyetlen erkölcsi 

igazságot Önmagammal teljesen azonosítottam, amikor ezt mond-

tam: 'Én vagyok az ÚT, az IGAZSÁG és ÉLET', - mondom, mióta ezt 

tudjátok, azóta nagy lehetőségetek van arra, hogy inkább sajnáljátok, 

mintsem elítéljétek a próféták gyilkolásra felszólító próféciáit. - De 

ezzel még nem tudtok megelégedni. 

 A földi életet nem szabad csúcsértéknek tekinteni. Amikor ezt 

mondtam: 'Aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem', akkor pró-

báltam érzékeltetni veletek, hogy nem járhat rosszul az, aki kénytelen 

a földi életet maga mögött hagyni, ha hisz Bennem. Aki viszont nem 

hisz Bennem, az nem járhat jól sem a földi, sem a földön túli életé-

ben. Ez azt jelenti, hogy a halállal szemben, a földi élet elmúlásával 

szemben közömbössé kell válnotok, ha közeledni akartok ahhoz a lá-

tásmódhoz, mely nem veszélyezteti boldogságotokat. Sőt, még to-

vább megyek. Mivel minden ember sorsként vállalja születésekor a 

meghalást, ezért inkább örülnie kéne a halálnak érkezésekor, és nem 

keseregni miatta. A halállal senkinek sem lehet rosszabb a sorsa, 

mint előtte volt. Csak jobb lehet. Jobb még akkor is, ha elkárhozik. 

Igen, mert legalább önismeretre jut, mivel előbb-utóbb megunja, 

hogy meneküljön önmaga elől.  

 A megváltás éppen azoknak örömforrás odaát, akik itt a Föl-

dön lemondtak róla. Ha ezt megértitek, akkor még a tömeg-

mészárlásokban sem az áldozatokat fogjátok sajnálni, hanem a mé-

szárlás kivitelezőit. Még keresztutamon is leállítottam azokat, akik 

Engem sajnálni akartak. 
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 Összegezve tehát: 1/ Sohasem parancsoltam gyilkolást, csu-

pán bizonyos akadályok elhárítását, mely gyilkolási parancsként fo-

galmazódott meg az Általam sugalmazott emberekben. 2/ Közel sem 

olyan tragédia egy földi ember halála, mint ti gondoljátok. Valójában 

az a tragédia, mikor valaki tudatosan rosszakarattal cselekszik. Ez va-

lóban tragédia.   

 Egyelőre most ennyit erről a témáról. Látom rajtad, milyen 

kínszenvedés számodra, hogy Rám koncentrálj. Ne feledd! Ma még 

csak két hete, hogy operáltak, s valóban súlyos műtéten mentél ke-

resztül. Fáradságod tehát érthető." 

******************************************************* 

106. AZ ÉLET ELFOGADÁSÁRÓL 
 Uram! Az itt leírt szavaid remélhetőleg mind nyilvánosságra 

kerülnek. De vannak olyan kérdezők, akik szeretnének teljesen in-

kognitóban maradni. Kérlek, segíts nekem, hogy szavaidat ennek 

megfelelően tudjam mondatokba foglalni. 

 Most valaki az élet elfogadásáról kérdez Téged. Körülményei 

ehhez nagyon nem tűnnek kedvezőnek. 

 HANG: "Most közvetlenül a kérdezőnek válaszolok. 

Gyermekem! Ami részedről fontos e téren, az a kérdéshez való hoz-

záállás. Részedről a passzív nyitottságon kívül semmi más feladatod 

nincsen. De ez feladatod. Tehát akadályt nem állíthatsz magadnak 

semmiféle okos meggondolás alapján. Aktív módon viszont semmit 

nem kell tenned azért, hogy élet foganjon benned. 

 A GONDVISELÉSBE vetett bizalomnak legtermészetesebb 

megnyilvánulása az olyan passzív ráhagyatkozás, mely természetes-

nek tartja, hogy magatartásának következményei elsődlegesen nem 

tőle függnek. A te esetedben ez a helyzet. Ez és semmi más. 

 Nem tud veled mit kezdeni a kísértő, ha törekszel értelmeddel 

és szíveddel egyaránt magadhoz ölelni azt a Tőlem származó gondo-

latot, hogy nemcsak Én vagyok a tiéd, hanem te valójában az 

ENYÉM vagy! Nem csupán annyiban vagy Enyém, hogy számon tar-

tom hajad szálait, szíved dobbanását, minden lélegzetvételedet, ha-
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nem annyiban is, hogy körülményeidnek is Istene vagyok, tehát sor-

sod irányítását kézben tartom. 

 Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

******************************************************* 

107. A SZABADSÁGRÓL ÉS A HANG HITELESSÉGÉRŐL 
 Uram! Belső kényszert érzek, hogy kollégámnak olyan választ 

adjak levelére, mely meggyőződésem szerint Tőled jövő, és jó, ha 

mások is olvasni fogják, bár természetesen az illető személye teljesen 

titokban marad. 

 HANG: "Ne is mondd tovább. Átveszem a szót. 

Gyermekem! Az a szabadság, melyet elhoztam közétek, s melyet 

nyújtok felétek, nem egyszerű üres tartály. Ez az, amit vállalni kell. 

Nem külső pufogtatással, hanem szívós benső elszántsággal Ez az, 

ami erőmet hordozza. Ennek a szabadságnak másik neve: LELKEM 

JELENLÉTE. /2.Kor. 3:17./ E szabadságot csak az képes vállalni, aki 

vállalja azt is, hogy naponta kéri azt a bölcsességet /Jak. 1:5./, mely 

segít abban, hogy megfelelő módon tudjon valaki élni a Tőlem kapott 

szabadsággal. 

 A másik, amit fontosnak gondolok tudomásodra hozni, ez: 

Cselekedeteidet ne engedd befolyásolni attól, hogy mások mit gon-

dolnak rólad. De tégy nagy hangsúlyt arra, hogy te minél nagyobb 

szeretettel gondolj másokra, s törekedj arra, hogy az általad meglátott 

igazságot nagyon finoman fogalmazd meg. 

  Ne akarj hatni a formával. Higgy a tartalom hatékony-

ságában. Nem csupán arról van szó, hogy a hangerő nem erő, hanem 

arról, hogy a helytelen, szeretetlen forma képes még a jót, az igaz tar-

talmat is negatív erők játékszerévé tenni. -  

 Igaz, Én gyakran használtam kemény szavakat a farizeusok, a 

főpapok, az írástudók ellen. Ha majd úgy rendelkezel a lélekbe-látás 

adományával, mint Én, akkor, de csak akkor követhetsz ebben is En-

gem. Inkább vádoljanak azzal, hogy még a rosszal szemben is gyen-

géd vagy, mint azzal, hogy még a jóval szemben is kemény vagy. 
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 Végezetül megnyugtatlak: A HANG addig az Én hangom, 

míg szinkronban van az evangéliumokban megfogalmazottakkal. Vi-

gyázok, hogy ez mindig így legyen. Ha valaki mást hall ki belőle, az 

minősítés helyett megokolással igazolja igazát. - Megáldalak a 

BÖLCSESSÉG LELKÉVEL." 

******************************************************* 

108. HÁROM KÉRDÉS: JÓ ÚTON JÁR-E TESTVÉREM, MI 

          A FELADATA, ÉS MIÉRT VALL KUDARCOKAT? 
 Uram!  Három kérdést teszek Eléd, majd arra kérlek, szólj va-

lamit azokról az álmokról, melyeket a kérdező intéz Hozzád. 

 1. Jó úton jár-e testvérem? 2. Mi az igazi feladata? 3. Miért 

vallanak sorra kudarcot üzleti vállalkozásai? 

 HANG: "Első kérdésre válaszom ez: A jó úton nem jár. Ah-

hoz, hogy járjon, el kellene indulnia. - Most közvetlenül neki szólok 

a következőkben. 

 Gyermekem! Egyetlen jó út létezik a világon. Az, melyet Ma-

gammal azonosítottam, mikor ezt mondtam: 'Én vagyok az Út.'- Ezen 

az úton az indul el, aki elindul afelé, hogy megismerje önmagát. Ön-

ismeret nélkül ezen az úton járni nem lehet. Sem neked, sem másnak. 

Önismeretre nem lehet úgy jutni, hogy majd valaki bemutat téged 

önmagadnak. Önismeretre véletlenül sem lehet eljutni. Csak az indul 

el az önismeret útján, aki cselekedetei tükrében igyekszik szemlélni 

önmagát. Ennek magyarázata: Gyümölcseiről lehet a fát megismerni. 

A helyes önismeret megszerzéséhez távlat szükséges. Csak akkor van 

önmagadhoz távlatod, ha valamiképpen rögzíted elmúlt napod ese-

ményeit. 

 Első lépés tehát, hogy tudj számot adni magadnak arról, mit 

csinálsz reggeltől estig. De ne csak úgy általában, hanem minél pon-

tosabban. 

 A második lépés semmivel sem marad el értékelésben az első-

től. Ez pedig az, hogy osztályozd meg önmagad számára cselekedete-

id minőségét, vagyis hogy amit csináltál, azt hogyan csináltad. Bizo-

nyos körökben e kettőt nevezik idő- és szeretet-elszámolásnak. 
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 Az önismeretre jutásnak tehát az útja ez: Tisztán kell látnod, 

hogy mit csinálsz, és azt, hogy amit csinálsz, azt hogyan csinálod. 

Ekkor indultál el Felém.  

 Annak érdekében, hogy járd is a Velem azonos utat, ahhoz 

azonban nem elég az önismeret. Szükséges hozzá még az, hogy En-

gem is olyannak ismerj, amilyennek megismerhető vagyok evangéli-

umaim alapján. Tehát tisztán kell látnod azt, hogy Én mit tettem, és 

amit tettem, azt hogyan és miért tettem. - Ennyit tehát az első és má-

sodik kérdésedhez. 

 A harmadik kérdésedre nagyon tömören válaszolok. 

Nézőpont kérdése, hogy valaki cselekedetei következményeit ku-

darcnak vagy sikernek könyveli el. Az Én életem részemről kifejezet-

ten sikeresnek volt mondható, pedig szinte mindenki kudarcnak 

könyvelte el. Sohasem az eredmény a fontos, hanem a forrás. Amikor 

lelkiismeretedre hallgatva tettél valamit, az az Én szememben mindig 

sikeres lépés volt. Amikor nem így cselekedtél, az Nálam mindig ku-

darcként könyvelődött el. 

 Fölhívom figyelmedet arra, hogy nyilvános működésem első 

kijelentése ez volt: 'Alakítsátok át gondolkodásotokat!' 

 Most rátérek álmaidra: 

A jámbor bikákkal kapcsolatban meg kell mondjam, hogy éppen el-

lenezőjét jelentik számodra, mint azt mások neked mondták.  

 Álmokban a nagy, szelíd erőknek - bármilyen képben is je-

lennek meg - mindig az a magyarázata, hogy nincs ok a félelemre. 

Ostoba fantáziálás az, hogy ezek megvadulhatnak. Ha tudattalan vi-

lágod erről akart volna értesíteni, akkor nem szelídnek mutatta volna 

neked ezeket a nagy erőket szimbolizáló állatokat. A nagy erő, ha 

szelíd, akkor inkább oltalom. 

 Itt jegyzem meg: Óvlak a negatív tartalmú fantáziálásoktól. 

Ezek nincsenek kapcsolatban Velem. 

  A másik álmod a vizekről, s a víz kereséséről, a benned hul-

lámzó félelmek és vágyak, az igenek és nemek, a különböző ellenté-

tek egymásba ütközésének képszerű megnyilvánulásai. 
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 Megáldalak azzal a békével, melyet mindig megtalálhatsz Ná-

lam." 

******************************************************* 

109. AKI TÚLSÁGOSAN NYITOTTÁ VÁLT IDEGEN  

         HATÁSOK  BEFOGADÁSÁRA. 
        Uram! Egy olyan ember-testvérem kérését hozom Eléd, aki 

úgy érzi, túlságosan nyitottá vált idegen hatások befogadására, s nem 

tudja e hatásokat megfelelően kezelni. Kérlek, mondj erről véle-

ményt! 

 HANG: "Közvetlenül a kérdezőnek felelek. 

Gyermekem! Az átlagember öt érzékszerve által szerzi információit a 

kívüle lévő világról. El kell mondjam, hogy egyre kevesebb ilyen át-

lag-ember van, és egyre többen vagytok, akik olyan hatásokat is ké-

pesek vagytok érzékelni, melyek nem foghatók közvetlenül érzék-

szervekkel, csupán kifejlettségükben jutnak el oda. 

 Kétségtelen, hogy a nyitottság, ha parttalanná válik, akkor 

több hátránnyal jár, mint előnnyel. Hátránya az a nyugtalanság, mely 

racionális érvekkel nem szüntethető meg. 

 Angyalaim nem kis munkát végeznek annak érdekében, hogy 

fékezzék, eltereljék azokat az ártó erőket, melyek egy nyitottá vált lé-

lekben nyugtalanságot akarnak előidézni. Angyalaim munkája azon-

ban szorosan hozzá van kötve a ti szándékvilágotokhoz. Komoly 

munkát csak segítségetekkel tudnak végezni bennetek. 

 Lényegében nem az a fontos, hogy egy hatás milyen érzést 

vált ki benned, hanem az, hogy milyen irányba viszi gondolataidat. 

Mindig az irány a fontos. Amennyiben erősíti benned a másért-élés 

vágyát, annyiban válik számodra lehetővé, hogy angyalaim távol tart-

sanak tőled minden ártó sugárzást. Ha nem ez történik, akkor elszánt 

akarattal kell tudatodat ráirányítani azokra a szavaimra, melyeket 

Máté 6;25-34-ben elmondtam.  

 Pszichés problémák területére különösen áll, hogy nem sza-

bad egyszerre több helyen keresni rájuk a megoldást, mert ezzel teret 

nyittok különböző ellentétes erőknek magatokban. Gyökeres megol-
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dást viszont csak Nálam lehet találni. Minden más próbálkozás csu-

pán tüneti kezelést ad. 

 Jobban át kell élned, hogy Én nem úgy szeretlek téged, mint 

mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon. Ha még valakit úgy 

szeretnélek, mint téged, akkor kettő lenne belőled! Ennek az igazság-

nak átélése olyan pszichikai páncélba öltöztet, mely szó szerint go-

lyóálló minden ártó sugárzás ellen." 

******************************************************* 

110. AKIT ELHAGYOTT HITVESE, S NEM ÉRT MEG 

         GYERMEKE 
 Uram! Egy olyan embert hozok Eléd, aki a jelenben sok seb-

ből vérzik, s szeretne kissé belelátni a jövőbe. Akár azért, hogy job-

ban fölkészülhessen, akár azért, hogy abból erőt meríthessen. Házas-

társa elhagyta, s ő gyermekével ugyancsak vergődik, aki éppen most 

kezdi azokat a kamasz-éveket, melyek még egy harmonikus család-

ban is problémáktól terhesek. 

 HANG: "Közvetlenül neki válaszolok. 

Drága, drága gyermekem! Tudom, hogy végső megnyugvást nem ad, 

de kell hogy enyhítse keresztedet az a tudat, hogy Én veled szenve-

dek, s szenvedtem eddigi életed folyamán a múltban is. Számításaid 

nem jöttek be, nem is jöhettek be, mert nem onnan indultál el, ahon-

nan kellett volna. Mindig onnan indultál el, hogy sok baj, nehézség 

zúdult reád, s te néha ezektől alig kaptál levegőt. Ez mind igaz, hogy 

így történt, de a te életben tüneti kezelések nem vezetnek megoldás-

hoz, csupán kissé elviselhetőbbé teszik a jelent. Hosszú távon nem 

kifizetődőek a tüneti kezelések. Vállalni kell a gyökeres megoldást. 

Pszichikai operációnak kell magadat alávetned. Ezt az operációt ket-

ten kell hogy végezzük. Ehhez külsőleg nem kapsz segítséget, csupán 

visszajelzéseket, hogy mennyire sikerült ez az operációnk. 

 Mi hát a teendőd? Bizony nem a jövőd ismerete, hanem az Én 

szeretetem fölfedezése jelenedben úgy, hogy az egyben terápia is le-

gyen számodra. 
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 Tisztában kell lenned a következőkkel: Eddig még nem szüle-

tett meg az az ember, aki egy másik embert boldoggá tudott volna 

tenni, holott mindenki boldog akar lenni. A boldogság és a bódultság 

nem árulnak egy gyékényen. Nálad is gyökérprobléma az, hogy bó-

dultságodból kiábrándulva újabb bódultságtól reméled szíved béké-

jének megtalálását. Sajnos szinte minden válhat narkotikummá, pil-

lanatnyi enyhülést nyújtva úgy, hogy következményeit nem gondoljá-

tok végig. 

 Közös operációnk első lépése tehát az, hogy kitisztuljon ben-

ned: boldogságod nem függhet senki mástól, csak egyedül tőled. 

Ezért mondottam azt, hogy rá kell látnod arra, mennyire vagy az 

Enyém! Az mindig idegterheltséggel jár, ami nincs kapcsolatban Ve-

lem. Ami nincs kapcsolatban Velem, az vagy nem is lehet kapcsolat-

ban, s akkor fel kell számolnod, vagy lehet, s akkor e kapcsolatot lét-

re kell hoznod. Ez a második lépése ennek a közös operációnknak. 

Minden és mindenki kapcsolatban lehet Velem, ha akar. Aki vagy 

ami nem akar, azzal te se akarj kapcsolatban maradni. De a Velem 

való kapcsolat kiépítését sem kikerülni, sem elhanyagolni nem lehet, 

illetve nem szabad annak, aki valóban benső harmóniára törekszik. 

Csak aki Engem szeret, az képes téged is helyesen szeretni, vagyis 

segíteni abban, hogy jobban Hozzám kapcsolódj. 

 Én nem tudok és nem is akarok félmegoldást adni. Éppen, 

mert úgy szeretlek, mint senkit a világon /kettő lenne belőled, ha még 

valakit úgy szeretnélek, mint téged /, éppen ezért nem ajánlhatok lan-

gyos megoldást számodra. 

 Kivel élj? Azzal, aki Velem is élni akar! Találsz e ilyent? Ed-

dig még mindenki talált, aki akart. Bár az ilyenre rátalálás nem jár 

mindig együtt a házastársi kapcsolattal. 

  Én bízom benned. Te is bízzál Bennem! Megáldalak olyan lá-

tással, amely segítségével képes leszel több hálaimát mondani. Ilyen 

imára nem Nekem, hanem neked van igen nagy szükséged. Minél 

több hálát mondasz, annál több értékre látsz majd rá, amiért még há-

lálkodnod kellene. Ez a te boldogulásod útja. Újra mondom, nem 
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szeretek senkit úgy, mint téged! Ennél nagyobb kitüntetés sem Föl-

dön, sem égen nem érhet." 

******************************************************* 

111. J. GREBERRŐL. TISZTÁZÁSOK 
 Uram! Egy olyan kérdés-csokrot hozok Eléd, mely lehetővé 

teszi Számodra, hogy az előző HANG kötetnek különböző gondola-

tait jobban megértesd velünk. Íme a kérdések: 

 1. J. Greber tudatosan ferdített, vagy félreinformálták? 

 2. Honnan igaz, hogy van jobb, mint amit írt? 

 3. Mit javasolsz az egyházak helyett? Kell-e, lehet-e             

    megreformálni a meglévő egyházakat? 

4. Mi származik az ördögtől? Hogyan lehet                           

megkülönbözteti a látszat-jót az igazi jótól? 

 5. Van nem Istentől származó kézrátételes gyógyítás? 

 6. Mit kell tudnunk, tartanunk a bioenergiákról? 

 7. Mit takar a BOKOR, és honnan lehet azt megtudnunk,    

     hogy aki hozzánk beszél, az valóban Jézus? 

8. Honnan tudható, hogy ki az a hiteles ember, aki             

valóban Jézust tolmácsolja? 

 9. Valamit a KIO-ról. 

 HANG: "Már előbbre is mondtam, hogy ez a kötet éppen azt 

a célt szolgálja, hogy az előző kötetben leírt gondolatokat jobban ki-

fejtse. Ezért nagy öröm számomra az a kérdés-csokor, melyre felele-

tet vártok. Bár igyekezni fogok kimerítően válaszolni, de ez sem je-

lenthet teljességet, mivel válaszaim újabb kérdéseket ébreszthetnek 

bennetek, melyekre természetesen szintén választ vártok. Nézzük hát 

az első kérdést.                                            

                                 =========== 

112. TUDATOSAN FERDÍTETT GREBER? 
 1. J. Greber tudatosan ferdített, vagy félreinformálták? Itt át-

adom ismét neki a szót. Szívesen válaszol. 
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 J. GREBER: "Jézusom ma is gyakran tesz úgy, mint kétezer 

évvel ezelőtt. Ma is elvárja, hogy az Ő nevében beszéljünk. Ezt te-

szem most is. 

 Tudatos ferdítésről szó sem lehetett nálam. Ha csak egyszer is 

előfordult volna, akkor most nem itt lennék, s nem beszélhetnék hoz-

zátok. Azok közé tartozom, akiket nem hajt benső kényszer arra, 

hogy újra elkezdjék földi életük vándorlását. A tudatosan ferdítők 

képtelenek itt megmaradni. Tehát tudatos ferdítésről szó sem lehetett 

nálam. Miről van hát szó? 

 Először is el kell mondanom, hogy itt a színről színre látásban 

sincsen megmerevült befejezettség az ismerés és a szeretés terén. A 

teljesség tehát relatív. Csak az ismereteket befogadó, csak a szerete-

tet, odaadottságot megélő számára teljesség az, amit birtokol, de ez 

egy olyan folyamat, olyan sodrás medrében történik, mely nem ismer 

olyat, hogy eddig, és ne tovább. Ezért viszonylagos. 

 Azok a lelkek, akik médiumokon keresztül ismereteket nyil-

vánítanak ki erről a világról, nem azonos szinten élik meg a földi 

ember méltóságának értékét. Így aztán ismereteik szintjét úgy közve-

títik, hogy vagy túlértékelve, vagy alulértékelve a médium emberi 

méltóságát, bizony csak hosszabb-rövidebb ideig képes a földi em-

ber, tehát a médium a tükör által homályban látást tartós igazsággá 

formálni. 

 Az ember méltóságának gyökere a szabadsága. Azok a szel-

lemek, akik magatehetetlen eszközként, bábuként használják médiu-

maikat, azok nagyon sokszor torzítva közvetítik ismereteiket anélkül, 

hogy így akarnák. Ez azért van, mert minden ember, tehát minden 

médium is szabadságának mértéke szerint hordozója Isten Lelkének, 

tehát e mérték szerint képes tükrözni azt a valóságot, melyet egy 

szellem a médium szellemére vetít. A kényszernek mindig valóságot 

torzító hatása van. Minél fenségesebb egy szellem, annál inkább 

partnerként működik együtt médiumával. Erre legkirívóbb példát ép-

pen a Szentírást sugalmazásra írt írók adják. Egyéniségük csorbítatlan 

marad a sugalmazás alatt. Jézusnál ez egyedülálló. 
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 Mióta Jézus tanítását ismerhetitek, azóta rendelkezésetekre áll 

egy olyan tévedhetetlen igazodási pont, melyet nem-használni lehet, 

de megváltoztatni nem. Minden szembenállás megszűnne köztetek, 

ha a Bibliának csak a Jézus által alátámasztható mondatait vinnétek 

át a gyakorlatba." 

******************************************************* 

113. HONNAN IGAZ, HOGY VAN JOBB, MINT AMIT 

         GREBER ÍRT? 
 2. Honnan igaz, hogy van jobb, mint amit írt? 

 HANG:" Az előzőkben J. Greber már utalt erre. Aki teremt-

mény, az soha sem érheti el az ABSZOLÚTUMOT. Csak közelíthet 

Hozzá. Ezért hangoztattam már gyakran, hogy a lényeg az ÚT ÉS AZ 

IRÁNY. A HANG is annyiban értékelhető, amennyiben szinkronba 

hozható evangéliumom tanításával. Ez áll minden kinyilatkoztatásra. 

Még a Bibliában leírt szövegekre is! Van tehát biztos útmutatótok: 

Szavaim az evangéliumokban.   

Ha megfigyelitek a legkülönbözőbb vallási irányzatokat, 

szembetűnően tapasztalhatjátok, hogy legtöbbször - bár tudják, hogy 

tükör által homályban látnak - nem Engem, hanem valamelyik apos-

tolomat vagy prófétámat idézik saját igazuk igazolására. Az evangé-

liumokban található tanításom azok számára, akik nem külső tekinté-

lyekre, hanem saját józan eszükre támaszkodnak, nem tartalmaz el-

lentmondásos erkölcsi eligazítást. Ellentmondásos erkölcsi eligazítást 

Rám hivatkozva csak azok mondanak, akik bizonyos kijelentéseimet 

figyelmen kívül hagyva, más szentírási hellyel akarják alátámasztani 

azt a látásmódjukat, mely ellentétes az Enyémmel. Inkább lemonda-

nak hittől átjárt józan eszükről, csak ne kelljen Engem ÚTKÉNT vál-

lalniuk." 

******************************************************* 

114. MIT JAVASOLSZ AZ EGYHÁZAK HELYETT? 
 3. Mit javasolsz az egyházak helyett? Kell-e, lehet-e megre-

formálni a meglévő egyházakat? 
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 HANG: " Úgy gondolom, hogy ugyanazon szó alatt nem ért-

jük ugyanazt. Igazolom. -  

 Nekem csak egy Egyházam van. De ez az egy Egyház végig 

vonul az összes jelenleg ismert egyházakon. Az Én Egyházamnak 

ismertető jele az, hogy ugyanaz a Lélek élteti, Aki Engem, mivel lét-

azonosságban van Velem. Vagyis az evangéliumokban megtalálható 

tanításom ennek az Egyháznak az alapja.   

Tehát mindaz, aki a Szentírás többi részét ennek a tanításom-

nak fényében magyarázza, és nem fordítva, mindaz tudatosan élő tag-

ja Egyházamnak. Éppen ezért a keresztény felekezetek közötti egysé-

get nem megteremteni kell, hanem megtalálni. Azok mind EGYEK 

egymással is, akik arra a Jézusra mondanak IGEN-t, aki az 

EVANGÉLIUMOK alapján, mint ÚT, felismerhető. Minden más 

egyházias elképzelést ehhez kell igazítani. Ilyen értelemben állandó 

folyamat kell legyen minden egyházban a reform." 

******************************************************* 

115. MI SZÁRMAZIK AZ ÖRDÖGTŐL? 
 4. Mi származik az ördögtől? Hogyan lehet megkülönböztetni 

a látszat-jót az igazi jótól? 

 HANG: "Gyermekem! Minden rossz egy elrontott jó. Az er-

kölcsi rendben az annyit jelent, hogy minden rossz egy elrontott sze-

retet. A szeretet természetesen csak Tőlem származhat. A szeretetnek 

ŐSFORRÁSA VAGYOK. Ennek elrontása, ha bennetek tudatos, ak-

kor tőletek származik, ha nem tudatos, akkor a gonosztól van. 

 Arra a kérdésedre, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a lát-

szat-jót az igazi jótól, hát erre nem lehet oly könnyen válaszolni, mint 

legtöbben gondoljátok. A pokol tüze és a Szentlélek tüze - mondot-

tam egyszer egy gyermekemnek - a felületen meg nem különböztet-

hető. De ez nem baj, ha tudod, hogy aki Engem szeret, annak min-

den, még a pokol tüze is javára válik. 

  Hosszabb távon persze megkülönböztethető. A Gonosz nem 

képes sokáig a világosság angyalának ábrázatát magára ölteni. A Lé-

lek gyümölcseinek felsorolása megtalálható a Galata levél 5: 22-ben. 
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 Az előbb leírtak természetesen arra vonatkoznak, mikor má-

sok magatartásán kellene meglátnod, hogy az jó vagy nem jó. Önma-

gad számára nem lehet kétséges, hogy erkölcsileg rosszat véletlenül 

tenni nem lehet. Csak készakarva. Mindenkinél a SZÁNDÉK a dön-

tő.  

 Ostoba kijelentés az, hogy a pokol útja jó szándékkal van ki-

kövezve. Az ilyen kijelentés tényleg ördögi. Jó szándékkal nem lehet 

elkárhozni, csak üdvözülni, még akkor is, ha valaki jó szándékkal va-

lami nagyon nagy ostobaságot csinál. Bár van bűnös tudatlanság is. 

Ha valaki tudatosan hanyagolta el, hogy elsajátítson bizonyos ismere-

teket, 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 bí-

rói ítéletet tudnátok hozni az illető rovására." 

******************************************************* 

116. VAN-E ISTENTŐL SZÁRMAZÓ KÉZRÁTÉTELES 

         GYÓGYÍTÁS? 
 5. Van-e Istentől származó kézrátételes gyógyítás? 

 HANG: "Drága Gyermekem! E kérdésre is kissé bővebben 

fogok válaszolni. 

 Minden karizma egy olyan emberi képesség, melyet Isten 

megtisztít és fölerősít a közösség javára. 

 Már úgy vagytok teremtve, hogy a szeretetteljes simogatás is 

gyógyító erőt sugároz. A kézrátételes gyógyítás nem más, mint ezt a 

természetes emberi adottságotokat megtisztítom, fölerősítem, s így 

jön létre a gyógyítás karizmája. 

  A bennetek lévő gyógyító erő főleg a ti hitetek által tud kap-

csolatba kerülni velem. Ezért ez az emberi képesség főleg akkor tud 

karizmaként működni, ha a gyógyító és a gyógyulni akaró is élő hittel 

rendelkezik. 
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 Nem minden betegség gyógyítható. Vannak olyan sorsként 

vállalt betegségek, melyek éppen e szerepüknél fogva nem szüntethe-

tők meg. 

  Még valamit kell tudnod a betegségekkel kapcsolatban. El-

lentétben a közhiedelemmel, előnye, hátránya egyaránt van a beteg-

ségnek és az egészségnek is. Nagyon kevesen gondolnak arra, hogy 

az egészség óriási felelősséget is hordoz. Nem kevés azoknak az 

úgynevezett egészségeseknek a száma, akik haláluk után új földi éle-

tet vállalva komoly betegségeket építenek be jövendő sorsukba, me-

lyeknek éppen az a szerepük, hogy csiszolják lelkükben a Rám ha-

gyatkozás, a Velem való kapcsolat elmélyítésének fontosságát. 

 Természetesen a Gonosz is tud testi egészséget helyreállítani. 

Erre akkor képes, ha a gyógyulni akaró tudatosan rábízza jövőjét a 

Gonoszra. A Gonosz nem tudja, és nem is karja gyógyítani azokat, 

akik nem az övéi. Nem dolgozik önmaga ellen. Jó szándékú embert 

tehát Gonosz lélek által meggyógyítani nem lehet." 

******************************************************* 

117. AMIT TUDNI KELL A BIOENERGIÁRÓL 
  6. Mit kell tudni a bioenergiáról? 

 HANG: "Gyermekem! Sokkal több erőhatásnak vagytok ki-

téve kívülről, belülről egyaránt, sem mint gondoljátok. Még nagyon 

gyerekcipőben jár e téren az az ismeret, melynek jelenleg birtokában 

vagytok. Még nagyon a kísérleti stádium küszöbén álltok. 

 Valamikor elmondtam nektek, hogy a hívőnek minden lehet-

séges. Ti leszűkítettétek a hívő szó tartalmát csakúgy, mint a mindent. 

Tettétek azért, mert nehezen akarjátok elfogadni, hogy a hitben nem-

csak lehet növekedni, de kellene is. Bizony az elmúlt kétezer év alatt 

inkább toporgás, sőt visszafejlődés tapasztalható nálatok, mint előre-

lépés. 

 Vannak a Földön olyanok, akik rendelkeznek megfelelő nyi-

tottsággal és hittel ahhoz, hogy bioenergiájukat mozgósítsák. De ezek 

a küldötteim csak akkor válhatnak áldásaivá világotoknak, ha nem a 

mulandó világ pótcselekvéseit szaporítják képességeik által, hanem 
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Rám irányítják figyelmeteket. Rám, aki Lelkemmel bennetek mű-

ködni akarok békémmel, örömömmel, pozitív látásommal. 

 Mindannyitokban képesek a bioenergiák harmónia-teremtő 

munka vállalására. De ennek értelme csak akkor van, ha az örök éle-

tet célozza meg. Különben narkotikum, pótcselekvés." 

******************************************************* 

118. PÁR GONDOLAT A BOKOR BÁZISKÖZÖSSÉGRŐL 
 Pár gondolat a BOKOR bázisközösségről 

 HANG: "Tömören összefoglalom mindazok számára, akik e 

könyvet valaha olvasni fogják. 

 A BOKOR bázisközösség igyekszik tartalmában sallang-

mentesen megfogalmazni, és formájában gyakorlatilag naprakész ál-

lapotban tartani az evangéliumaimban és az Ap.csel-ben föllelhető 

tanításomat. A tartalmat egy eredetileg hat kötetes munka tartalmaz-

za, melynek címe: KIO. / Keressétek az Isten Országát./ E munka 

megírására használtam fel apostolomat és prófétámat, Bulányi 

György piarista tanárt. 

 A BOKOR formáját a hármas kötelék adja. 

 1. Tagjai minden reggel megbeszélik imában Velem az elkö-

vetkező nap feladatait. Vagyis közösen TERVET készítünk. E tervet 

aztán este szintén imában Velem, összevetjük az elmúlt nap TÉNY-

eivel. Első kötelék tehát egy ilyen reggeli és esti ima. 

 2. A második kötelék az elsőt biztosítja. Ez azt jelenti, hogy a 

BOKOR tagjai kiválasztanak maguknak egy olyan bokorbeli testvért, 

akinek megbeszélt időszakonként elmondják, hogyan is állnak az el-

ső kötelékkel. 

 3. A harmadik kötelék pedig olyan közösséghez tartozás, 

melynek tagjai vállalták az első két kötelék ápolását, s céljuknak tűz-

ték ki, hogy mielőbb mindenkinek legyen egy fölvevő / tanuló / és 

legalább egy leadó /ahol ő tanít / közössége. 

 Akik e hármas köteléket vállalják, azok tudják, hogy magatar-

tásukkal főleg e világ hatalmasságai felé sok problémájuk lesz, ezért 
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úgy szervezik kapcsolataikat, hogy KÖZÖS dolgaik megbeszélésére, 

egymást informálására módot találjanak. 

   Ennyit tehát röviden a BOKOR BÁZISKÖZÖSSÉGRŐL. 

 Még egy kérdésedre válaszolok röviden, bár az eddigiekből is 

ki lehetne olvasni. Kérdésed így hangzik: Honnan lehet megtudni, 

hogy ki az a hiteles ember, aki Engem tolmácsol? Válaszom ez:  

AZ EVNGÉLIUMAIMBÓL ÉS A SZÍVEDBŐL, HA 

ELHISZED, HOGY  LELKEM  BENNED ÉL! Lelkem abból, 

hogy építeni, buzdítani és vigasztalni akar téged." 

******************************************************* 

119. HELYES MAGATARTÁS-E A NAGY  

         ELFOGLALTSÁG? 
 Uram! Valaki, aki nagyon elfoglaltnak tudja magát, tudni sze-

retné, helyes úton jár-e? 

 HANG: "Leányom! Valamikor ezt mondtam nektek: 'Aki el-

veszíti életét, megmenti azt.' - Ezt mondom ma is. Az élet elveszté-

sének másik neve: másért élés.  

 Akit idős ember és gyermeke vesz körül, az nemcsak termé-

szetszerűen éli meg, hogy másokért kell élnie, hanem egy nagy kísér-

tésnek is áldozatává válhat. A nagy kísértés pedig az, hogy közvetlen 

környezete nem csupán felhasználja az illetőt, hanem ki is használja. 

Ezt ki kell tudnod védeni.  

 Aki gyermekéért él, az nem másért él, hanem önmagáért. Ha 

öreget kell istápolnod, az már másért élés. Gyermekednek már nem 

szabad belőled élnie, mert ezzel éppen neki ártasz. Pontosan e téren 

áll az, hogy ha valaki igazán másért kezd élni, akkor azt tapasztalja, 

amit így fejeztem ki: 'Ellensége lesz az embernek saját házanépe'. 

 Családodnak segítenie kell téged abban, hogy amit gyógyító 

szolgálatban tehetsz, azt minél nagyobb hatékonysággal tedd. 

 A tanulás csak annak megy rovására, akiben ezáltal csökken a 

szeretet. Nálad nem lehet ez a helyzet, mert nem családodért kell él-

ned, hanem családodból. Családodért már éppen eleget éltél. 
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  Fiadtól sokkal jobban szabaddá kell válnod. Ez mindkettőtök 

érdeke. Ugyanakkor jobban el kell köteleződnöd a dicsőítő imához. 

Hidd el, sokkal jobban szeretlek, mint gondolod. Szeretetem még na-

gyobb önállóságra akar nevelni. Így adom életedre áldásomat!" 

******************************************************* 

120. VALAMIT A KÖNNYEK ADOMÁNYÁRÓL 

       Uram! Egy, a BOKOR-hoz közel álló testvérem kérdéseit hozom 

Eléd. 

Első kérdése: Mit jelent a könnyek adománya? 

 HANG: "Minden kérdésre közvetlenül testvérednek válaszo-

lok. 

 Testvérem! Nemcsak Mózes volt olyan helyzetben, hogy az 

akkori embereknek szívük keménysége miatt gondot okozott számára 

a benne megszólaló HANG továbbadása. Számomra is gond volt ez 

akkor, mikor emberként köztetek jártam. Sokszor kellett burkoltan 

beszélnem, és gyakran nem is mondhattam el azt, amit javatokra el-

mondhattam volna, ha nem vagytok olyan kemény szívűek. Meg kel-

lett várnotok, míg Én elmegyek, hogy Lelkemet elküldve, az megpu-

hítsa szíveteket. Mit jelent ez? 

 Azoknak, akiknek az átlagnál nagyobb szükségük van arra, 

hogy tisztábban halljanak szívükkel - nem csupán önmaguk, hanem a 

közösségek, a többi ember számára is -, azoknak Lelkem megadja ezt 

a karizmát. Átlagnál nagyobb empatikus, mások sorsába beleérző 

szívvel kezdenek rendelkezni, s nagy érzelmi gazdagsággal képesek 

átélni szeretetem hatékonyságát, értetek vállalt szenvedéseim áldoza-

tát. 

 Az az ember is, aki most neked tolmácsolja HANGOMAT, 

volt mikor hetekig nem tudott Rólam másoknak úgy beszélni, hogy 

ne fojtogatta volna a sírás. Ez nem fáradtság, nem idegkimerültség 

következménye volt, hanem annak következménye, hogy Lelkem pu-

hító munkát végzett addigi kemény szívében. Ez tehát nem azonos a 

Hegyi beszédben mondott – boldogok, akik sírnak - kijelentésemmel. 

Az ott említett sírók alatt az ártatlanul megsanyargatottakat értettem." 



 60 

******************************************************* 

121. NEVEZHETŐ-E NEM-JÉZUSINAK EGY  

         HAGYOMÁNYOS KERESZTÉNY? 

 Kérdés: 1. Nevezhető-e nem-jézusi embernek egy hagyomá-

nyos  keresztény tudattal rendelkező, és e szerint élni igyekvő ember? 

 HANG: "Bármennyire is tiltakozol, bizony csak annak ne-

vezhető. Hidd el, az apostolok még a Szentlélek eljövetele után sem 

voltak jézusi emberek. Neked már igazán tudnod kellene, hogy a lel-

kiismerete szerint cselekvő és az ÉN, tehát Jézus lelkiismerete szerint 

cselekvő ember nem szükségszerűen azonos. Sőt! A legritkábban 

azonos.  

 Jézusi embernek csak az mondható, aki Engem Út-ként vál-

lal. Apostolaim hogy lettek volna jézusiak, mikor még közvetlen 

mennybe-menetelem előtt is azt kérdezték Tőlem: "Uram! Most állí-

tod helyre Izrael országát?" /Ap.csel. 1;6./ Hogyan lehetne jézusinak 

mondani azokat a jámbor lelkeket, akik bár minden szertartást fel-

használnak annak érdekében, hogy lelkiismeretüket megnyugtassák, 

de ünnepséget tartanak jó lélekkel, mikor gyermekük vagy unokájuk 

bejelenti, hogy esküt tesz embergyilkolásra a katonaságnál! 

 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 mind-

az, 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." 
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******************************************************* 

122. VAN-E ÉRTELME IMÁDKOZNI HALOTTAINKÉRT? 
 Kérdés: Van értelme a halottakért mondott imának akkor is, 

ha az illető már újra itt van a Földön? 

 HANG: "Gyermekem! A halottakért mondott imának nem az 

az értelme, hogy akiért imádkoztok, az előnyösebb helyzetbe kerül 

ennek hatására a többi halotthoz viszonyítva, bár ez is történik bizo-

nyos megszorításokkal. De imáitok ilyenkor éppen a megérintett által 

mindenki számára áldást sugároznak. Azért mondtam e szót: megszo-

rításokkal, mivel feladatot is ró az illetőre. 

  Nektek viszont pszichikailag nem mindegy, hogy olyanért 

imádkoztok, akit érzelmileg is a szeretet szála köt hozzátok, vagy 

olyanért, aki számotokra közömbös. Ezért nektek nagyobb szüksége-

tek van arra, hogy halottaitokért imádkozzatok, mint nekik. Az ilyen-

kor bennetek növekvő szeretet intenzitása miatt van ez így. 

 Az teljesen mindegy számotokra, hogy akiért imádkoztok, hol 

van. Bárhol legyen is az, akiért imádkoztok, az őt megérintett ima 

mindenkire áldást áraszt. Ha pedig képtelen őt megérinteni, akkor 

imádságotok visszaszáll rátok. Van ilyen is. 

   E fohász: "nyugodjanak békében", nagyon is hatékony fohász. 

Ez a fohász az ellen a bántó nyugtalanság ellen dolgozik, mely akadá-

lyozza az Én békémnek létrejöttét. Az Én BÉKÉM nem csupán a 

rend nyugalma. Az Én békém az Én szeretetemben való fejlődésnek 

az alapja és rugója. E fohásszal azt a vágyatokat fejezitek ki és irá-

nyítjátok az örökkön élők országába, melyet legszentebb imátokban 

így fejeztek ki: "Jöjjön el a Te Országod."  

 Ez a békében nyugvás olyan, mint mikor egy csónakos behúz-

hatja evezőit, mert ráfektette csónakját olyan sodrásra, melynek len-

dületét evezői csak gátolnák.  Aki az Én békémben nyugszik, az sze-

retetem erejével olyan létdimenziókat hasít át, melyek messze meg-

haladják saját erejét. Az itt valóban azt éli meg, hogy minden kegye-

lem! - Értékes tehát ezt a fohászt mondani. 
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 3. Mivel kérdezel a szentekhez szóló imáról is, hát erre is ki-

térek. 

 Lázár feltámasztásával kapcsolatban mondottam, hogy aki 

Bennem hisz, az halált nem lát sohasem. Ez így igaz. 

 Kétségtelen, imádságnak nevezitek, ha kapcsolatba léptek az 

itteniekkel. De tudnotok kell, hogy igenis kapcsolatba léphettek ve-

lük. Amikor a Tábor hegyén kapcsolatba léptem Mózessel és Illéssel, 

bizony tudtam, hogy azért megyek oda, hogy ez megtörténjék. És bár 

a Getszemániban nem azt mondtam, hogy szólhatnék az angyalok-

nak, hanem azt, hogy kérhetném Atyámat, s Ő küldene segítségemre 

angyalokat, de mondhattam volna azt is, hogy az angyaloknak szól-

hatnék. Szándékom egyáltalán nem az volt, hogy lebeszéljelek ezzel 

benneteket az égi lelkekkel való társalgásról. Egészen más gondola-

tok foglalkoztattak akkor Engem az Atyámmal kapcsolatban.  

 Mikor a Pusztában vadállatok között éltem, és angyalok szol-

gáltak Nekem, akkor gyakran szólítottam meg égi lelkeket annak ér-

dekében, hogy akadályozzák Bennem a Kísértő gondolatait. Ő akkor 

egy időre elhagyott. De az égi lelkek mindig rendelkezésemre álltak, 

mint ahogy a ti rendelkezésetekre is állnak, ha kéritek őket.  

 Ahogy egymást tudjátok kérni imára, könyörgésre, dicsőítés-

re, hálálkodásra, hogy segítsenek nektek, éppen úgy azokat, akik már 

közelebb vannak Hozzám, még nagyobb hatékonyság reményében 

kérhetitek. Isten Országa, és természetesen annak lakói sokkal köze-

lebb vannak hozzátok, mint ti földi emberek egymáshoz. 

 Ha valaki neveltetése, felekezete hatására nem kíván az itteni-

ekkel társalogni, az nem baj. Fontos az ő szíve nyugalma. Ha nyitott 

a fejlődésre, akkor fejlődni fog e téren. De bizony baj az, ha valakit le 

akartok beszélni, FŐLEG RÁM HIVATKOZVA!, hogy ápolja a kap-

csolatot az égiekkel, ha rá akartok beszélni valakit arra, hogy ne áll-

jon szóba, ne társalogjon azokkal, akik Engem már színről színre 

látnak. Újra mondom: Az ÉG közelebb van hozzátok, mint ti egy-

máshoz. És jobban rendelkezésetekre is áll. 
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 Mivel minden rossz egy elrontott jó, persze ezt a jót is el lehet 

rontani. De erre is áll a mondás: A fát nem az árnyékáról, hanem a 

gyümölcseiről lehet megismerni." 

******************************************************* 

123. VÉLEMÉNY A TEMETŐKRŐL 
 Mondanivaló a temetőkről, és arról, hogy ne avassunk szentté 

politikusokat. 

 HANG: "Van még mondanivalóm a temetőkkel kapcsolatban. 

Nagyon fontosak! Nem lehet eléggé ráirányítani figyelmeteket arra, 

hogy mulandó életetek porból van, és porrá válik. Bár jobban tudato-

sulna bennetek, hogy temetőkön jártok akkor is, mikor nem temető-

ben jártok. Aligha találni jobb eszközt a helyes értékrend kialakításá-

ra, mint a temetők által sugallt valóság. 

 Az igaz, hogy aki már meghalt, annak semmit nem jelent, 

hogy hol vannak földi hamvai. De a még itt maradottaknak az egyik 

leghatékonyabb fölkiáltó jel arra, hogy saját jövőjükkel szembesülje-

nek. 

 4. Levelednek még egy részére kell reflektálnom.  

Ne avassátok szentté egymást. Főleg ne politikusaitokat, államfőite-

ket. Egy államfő akkor tenne legjobbat önmaga számára, ha lemon-

dana arról a hivataláról, melyben szükségszerűen és sűrűn szembeke-

rül ezekkel a kijelentéseimmel: 'Ne ítéljetek, ne álljatok ellen a go-

nosznak, hanem ha megütik arcod egyik felét, tartsd oda a másikat is'. 

  Higgyétek el, egy politikus sem képes sokáig itt maradni szí-

nem 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." 

******************************************************* 
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124. BIZONYTALANSÁG AZ AGYKONTROLL, JÓGA, 

        EMBERI KAPCSOLATOK TERÉN  
 Uram, akit most Eléd hozok, az benső bizonytalanságban él, s 

szeretne a Te szándékod szerint haladni előre.  

 Agykontroll, jóga, szülő- és barátnő-kapcsolatai mind kérdő-

jeleket támasztanak lelkében. 

 HANG: "Gyermekem! Problémáid nemcsak megalapozottak, 

de szükségszerűek is. Ezekre a benső birkózásokra azért van szüksé-

ged, hogy jobban kitisztuljon benned, mi az, ami meggyőződésed, és 

mi az, amit csupán ruhaként hordasz magadon. Mivel mindenkinek, 

így neked is, a meggyőződés szerinti élet felé kell törekedned, ezért 

ébrednek benned a megválaszolandó kérdőjelek. 

 Az agykontrollal foglalkozni megfelelő mértékkel, az nagyon 

bölcs dolog. Tudnotok kell, hogy sok olyan képesség rejlik bennetek, 

melyeket még nem aknáztatok ki. E képességek megfelelő használata 

nagyon tudna segíteni benneteket abban, hogy lelketek harmóniáját, 

békéjét jobban elmélyítsétek. Sajnos, e képességekre is áll az a mon-

dásom, hogy a világ fiai okosabbak a maguk nemében a világosság 

fiainál, s így e képességeket ők nemcsak fölfedezik magukban, ha-

nem használják is, és nem éppen a lelkek épülésére, hanem arra, hogy 

anyagilag, szellemileg a világosság fiai elé kerüljenek. 

 Nagyon szétszórt a gondolkodásotok. Az agykontroll alkal-

mas eszköz a koncentrált gondolkodás megtanulására. 

 A jóga is adományaim közé tartozik. Ne feledd: az első ke-

gyelem a természet. A jóga természetes eszközökkel akarja benső 

elmélyedésre késztetni a jógázót. Ezektől nem félni kell, hanem oko-

san felhasználni annak a bennetek szunnyadó végtelen szeretetener-

giának mozgósítására, mely által ki tudtok nyílni az örök értékek be-

fogadására. 

 Mindkettő ismeretét és tapasztalatát föl kell használnod arra, 

hogy kitisztuljon előtted apáddal és barátnőddel való kapcsolatod.  

 A te feladatod mindenképpen az, hogy benső szabadságot sze-

rezzél. Ennek útja pedig egy speciális imádság. Rendszeresen kell 
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könyörögnöd azért, hogy betöltődjél Szentlélekkel /Lukács 11;13/. 

’Mert ahol a Lélek, ott a szabadság.’ / 2Kor 3;17./ Ez az esemény 

nem történik észrevétlenül. Nagy lelki élményt fog jelenteni számod-

ra, s mindent tisztábban és egyértelműbben fogsz látni. De nemcsak 

látni fogsz egyértelműen, hanem cselekedni is. 

 Megáldalak, hogy tudj bizakodóan reménykedni szavaim be-

teljesülésében." 

******************************************************* 

125. AGGÓDÁS MÁSOK LELKI ÜDVÉÉRT 
 Uram! Egy gyermeked aggódik közvetlen hozzátartozója lel-

kének üdvéért. Szeretné, hogy ha az a hit, mely őt élteti, e hozzátar-

tozóját is éltetné. 

 HANG: "Gyermekem! Nagyon át kell alakítanod gondol-

kodásodat ahhoz, hogy meg tudjál érteni Engem. 

 Először is tudnod kell, hogy hitetlen ember nem létezik. Csu-

pán arról lehet szó, hogy valaki nem azt és nem úgy hiszi, mint te. Ha 

te azt gondolod, hogy te jobban szereted anyósodat, mint Én, akkor 

bizony te nem igazán hiszel Bennem. Vagy inkább így mondom, nem 

ismersz Engem. 

 Neked semmi más dolgod nincs, mint az, hogy hited által légy 

szabad mindentől és mindenkitől. Te mindaddig megkötözött vagy, 

míg úgy gondolod, hogy te aztán jól látsz.  

 Hát nem furcsállod? Te félted őt, ő félt téged. Legalábbis ezt 

írod. Hát van ennek értelme? Szerintem elég, ha Engem féltesz. Mert 

bizony Engem lehet megszomorítani is és elveszíteni is. 

 Újra mondom: Nincs más feladatod, mint imádkozni azért,   

hogy szabaddá válj megkötözöttségeidtől, félelmeidtől, aggódá-

saidtól. Te nem vagy képes senkit üdvözíteni, de lehetővé tudod tenni 

azt Számomra, hogy te üdvözülj. Így van ezzel más is. Mindenki le-

hetővé tudja tenni Nekem, ha akarja, hogy boldoggá tegyem, de senki 

sem tudja ezt más helyett megtenni. Te sem. Tehát ne anyósod meg-

téréséért könyörögj, hanem saját szabadságodért. Hidd el, ennél na-

gyobb jót anyósodnak sem tudsz tenni." 
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******************************************************* 

126. VAN-E ISTENTŐL JÖVŐ PAPI HIVATÁS? 
 Uram! Valaki aziránt érdeklődik, hogy mi a szándékod vele? 

Pap, szerzetes, tanár vagy valami egészen más pályát gondolsz szá-

mára? 

 HANG: "Kedves kis Barátom! Pap vagy szerzetes sem-

miképpen ne légy! Ez az Én ajánlatom. Különben azt teszel, amit 

akarsz, s Én mindaddig melletted állok, míg szándékod az, hogy nö-

vekedj a szeretetben. 

 Először is a keresztény felekezetek éppen azért járattak le En-

gem, mert a papnak jelentkezők nem szándékom szerint, nem Álta-

lam hívott egyének voltak. Nem igaz az, amit a katolikus Egyház lé-

téről tréfásan állítani szoktak, hogy t.i. isteni eredete azzal is igazol-

ható, hogy még papjai sem tudták tönkretenni. Igenis tönkre tudták 

tenni! Mutatja ezt a cölibátus kötelezettsége, a szentségek csak papok 

által kiszolgáltatható szükségszerűnek hirdetése az üdvösség elérésé-

re, a fegyverek mindkét oldalon való megáldása, a harcoló katonák 

egymás elleni uszítása, az ellenség szeretésének tudomásul nem véte-

le, a sok-sok cím és rangkórság vágyainak felszítása, stb, stb. 

 Volt, akit hívtam papnak. De az illetőnek azt annyira nyil-

vánvalóan hoztam tudomására, hogy ahhoz semmi kétsége sem férhe-

tett. Ma már nem hívok senkit papnak, sem szerzetesnek. Ma min-

denkit olyan szeretetre hívok, mely nem ismerheti az engedelmesked-

tetés korlátait. Csak ezt ismerheti: "Szeress, és tégy, amit akarsz!" 

Ezt az elvet ma már egyetlen felekezet urai sem tudják elfogadni 

alattvalóikra vonatkoztatva. 

 Ha hiszel Bennem, akkor tudod, hogy sokkal jobban szeretlek 

annál, semhogy valaha is magadra hagynálak. De mindent a maga 

idejében. Neked mindig a jelent kell megszentelned. Számodra más 

nem is fontos. Ha tudod, hogy veled vagyok, ha igyekszel a minden-

kori jelenben kedvembe járni, akkor tudlak vezetni, s te mindenkor 

tudni fogod, hogy mi a teendőd. 
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 Általában nem azért rejtettem el a jövő eseményeit előletek, 

hogy ez károtokra legyen, hanem éppen fordítva. Szükségesek azok 

az erőfeszítések, melyeket meg kell tennetek, hogy a Belém vetett bi-

zalom ne csak elmélet maradjon, hanem tudjon életetek gyakorlatá-

ban is érvényesülni. 

 Ebben a korszakban, melyben éltek, nagyon sok segítséget tud 

adni egy kisközösség, egy jó baráti kör jövőtök megalapozása érde-

kében. 

 Megáldalak, hogy ezzel is erősítselek hitedben, hogy jobban 

tudj bízni Bennem." 

******************************************************* 

127. BIZONYTALANSÁG HÁZASSÁG ELŐTT 
 Uram! Egy fiatal testvérem bizonytalan önmagában most, 

amikor házasság előtt áll. Kétségek kínozzák. Te is azt szántad neki, 

akit most ő gondol, vagy nem? Jól döntött-e emellett a házastárs-

jelölt mellett? Egyáltalán, nem volna számára előnyösebb, ha soha-

sem lépne senkivel házasságra? Uram! Testvérem várja útmutatáso-

dat. 

 HANG: "Kedves Barátom! Nem vagy egyedül kétségeiddel. 

Legtöbb házasulandóban fölmerülnek hasonló gondolatok. Ennek ál-

talában két oka szokott lenni. Az egyik egy olyan megkötözöttség az 

eddigi életvitellel kapcsolatban, melyet főleg kényelmi szempontok 

motiválnak. Főleg az eddigi szülői kötődés szokott itt főszerepet ját-

szani. 

  Hosszabb távon ez nagyon rosszul szokott végződni, mivel a 

szülő általában hamarabb hal meg, mint a gyermek. Ezután újra vál-

tani már nagyon nehéz. A másik ok abból szokott adódni, hogy a jö-

vendőbeliben hátha nincsenek meg azok a tulajdonságok, melyeket 

most meglenni gondol, s így esetleg olyan csalódásnak teszi ki magát, 

melyet majd nem bír feldolgozni magában. Ennek az oknak alapja 

nem annyira a kényelem, mint inkább az önbizalom hiánya. E téren 

az eddigi neveltetés sokat jelenthet. Nem kevés azoknak a fiatalok-
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nak a száma, akikben éppen a szülők akadályozták az egészséges ön-

bizalom kifejlődését. 

 Mi hát a tanácsom? Több időt kell töltenetek azzal, hogy el-

beszélgessetek egymással eddigi szülői, rokoni kapcsolataitokról, és 

arról, hogy jövőtöket hogyan gondoljátok új alapokra építeni úgy, 

hogy eddigi életetek és szülői, rokoni, baráti kapcsolataitok ne akadá-

lyai, hanem segítői legyenek jövő életeteknek. Ennél többet most 

ajánlani nem tudok neked. De tudnod kell: Rám mindig számíthatsz! 

" 

******************************************************* 

128. VAN-E MEG NEM HALLGATOTT IMA? 
 Uram! Egy hívő lélek arra kér Téged, hogy mondd meg néki, 

miért nem talál meghallgatásra imája, melyet fogadott fia érdekében 

már annyiszor Eléd terjesztett? Azt is szeretné tudni, miért nem tud 

olyan folyamatosan imádkozni hangosan, mint gondolatban? 

 HANG: "Gyermekem! Nincs meg nem hallgatott ima. Én 

mindenkinek hallom szavát, aki Hozzám intézi azokat. Még azokat a 

szavakat is, melyeket nem Hozzám intéz valaki, azokat is hallom! 

 Ti, akiknek látása éppen anyagi lehatároltságotoknál fogva 

nagyon is korlátozott, gyakran kértek Tőlem olyat, amit ha megad-

nék, akkor nem szeretnélek igazán titeket. Jaj lenne nektek, ha min-

den kéréseteket teljesíteném. Jaj lenne annak a gyermeknek, akinek 

minden kérését teljesítenék szülei. 

 Az igaz, érett hitet éppen az jellemzi, hogy megelégszik azzal, 

ha kér. Igen, mert tudja, hogy kérésével problémáját átruházta Rám, s 

így e probléma már jó kezekben van. Csak az a kérés érdemli meg, 

hogy hitből jövőnek legyen nevezhető, mely mögött feltétlen bizalom 

áll. Aki valóban bízik abban, hogy nemcsak meghallgatom, de mér-

legelem is kérését, az akkor is nyugalmat hordoz szívében, ha nem 

tapasztalja kérése teljesítését.  

 Ami pedig a hangos és a gondolatban végzett imádságot illeti, 

erre válaszom a következő: 
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 A gondolati ima minél átéltebb, annál jobban halad a szemlé-

lődés felé. Ápold és gyakorold hát a gondolati imádságot.  

 A szóbeli ima külsőleg ad nagyobb ünnepélyességet a Velem 

való találkozásnak. Ezért kissé körülményesebb, s olyan gátlásokat 

kell általa legyőznöd magadban, melyek szinte szükségszerűen föl-

merülnek, ha olyan személlyel kell beszélned, aki iránt átlagnál na-

gyobb tiszteletet érzel. 

 Beszélj bátran és gyakran Velem hangosan azzal a tudattal, 

hogy  senki sem szeret téged megközelítőleg sem annyira, mint Én. 

Ez nem fog az ünnepélyesség rovására menni, de igenis mélyíteni 

fogja benned a Velem való benső BARÁTSÁGOT. Át fogod tudni 

élni azt, hogy számodra nem az az igazi kitüntetés, hogy Hozzám 

fölemelkedhetsz, hanem az, hogy Én leszállok, leereszkedem hozzád. 

Ez nem kisebbé, hanem örömtelibbé fogja tenni kettőnk kapcsolatát. 

 Megáldalak a bizalom Lelkével." 

******************************************************* 

129. HAMVAZÓSZERDÁRÓL PAPOKNAK 
 Uram! Kérlek, mondj valamit hamvazószerdáról, a nagyböjti 

időszakról papjaidnak. 

 HANG: "Nem csupán a nagyböjti hangulat mondatja Velem  

azt, amit most hallani fogtok Tőlem. Szomorú, nagyon szomorú va-

lóságot tárok most elétek. 

 Isten-érvnek szoktátok mondani Egyházam isteni eredetének 

igazolására azt, hogy még a papok sem tudták tönkretenni. Ez bizony 

nem így van. Tönkre tudtátok tenni, mint ahogy tönkre tudtak tenni 

Engem is földi életemben, és teszitek ezt ma is. Beiszaposodtak azok 

a források, melyek eddig éltettek benneteket. 

 Az imádkozást, főleg a magánimát, fölösleges időtöltésnek 

tartjátok, a Breviáriumról ne is beszéljek. De a szentmisék, és általá-

ban a szentség-kiszolgáltatások sem szolgálják azt a célt, hogy embe-

ri kapcsolataitok Bennem elmélyültebbek legyenek. Van-e egyáltalán 

használatban olyan eszköz nálatok, mely e célt szolgálná? 
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 És hogy álltok a közösségeitekkel? Bizony vannak orszá-

gotokban olyan közösségek, melyek jobban működnek nélkületek, 

mint általatok. Még mindig fensőbbrendűségeteknek a tudata hatá-

rozza meg legtöbbször életviteleteket. Ti magatok fogalmaztátok azt 

meg, hogy akinek közületek nincs családja, annak általában nincs fe-

lelősségteljes munkaviszonya sem. Viszont minden mása megvan. 

Főleg pénze! Pedig az tényleg az ördög trágyája. Ettől bűzlik sok papi 

lélek. 

 Akit igazán szeretünk, azzal törekszünk együtt érezni. Erre 

bőséges példát adtam annak idején. Az egész nagyböjti időszak arra 

szólít fel benneteket, hogy próbáljatok együtt érezni Velem. Egyháza-

tokban csak két szigorú böjti nap van évente. Az egyik éppen hamva-

zószerda. Ennek olyannak kellene lennie, mint egy mű nyitányának. 

Benne kellene dobognia szívetek minden jó szándékú elhatározásá-

nak afelé, hogy most aztán igazán együtt akartok Velem érezni. 

 Itt most nem csupán azokról a kétezer évvel ezelőtt történt 

eseményekről van szó, melyek Engem emberileg valóban tönkretet-

tek a Földön, hanem a mai fájó jelenlétem helyzetéről köztetek. Köz-

tetek, akik bátorkodtok kijelenteni, hogy szolgálni akartok Engem. 

  Valljátok meg önmagatoknak őszintén: hányszor és hogyan 

beszéltétek meg velem idő- és szeretet-elszámolásaitokat az elmúlt 

év hamvazószerdája óta, ha egyáltalán voltak ilyenek? A lelkigyakor-

lataitokon tett elhatározásaitokról nem is beszélve. 

 Nagyon szeretlek benneteket. Ez nem kétséges. De ettől ti 

még sem jobbak, sem boldogabbak nem lesztek. Pedig erre te-

remtettem minden embert, tehát benneteket is. Ezért vállaltátok nyo-

morult földi életetek sorsát. Nálam nincs kivételezés. Nem kívánha-

tok papjaimtól semmivel sem kevesebbet, mint egy többgyermekes 

családapától. 

 Legalább odáig jussatok el nagyböjt folyamán lelkileg, a-

meddig valamelyik nagycsaládos jó barátotok. Legalább akkora fele-

lősséget érezzetek önmagatok iránt, ha már más iránt nem éreztek.  

 Sorsom köztetek tőletek függ!!!" 

******************************************************* 
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130. FOGALMAK TISZTÁZÁSA: SZEGÉNYSÉG; ALÁZAT; 

    JÓZAN ÉSZ; JÓSZÁNDÉK; NYÁRSPOLGÁR; ÖNZÉS;      

STB. 
 Uram! Egy testvérem, aki 11 oldalban írta le gondolatait, me-

lyek kétségtelenül a HANG által mondottak alapján fogalmazódtak 

meg benne, szeretne választ kapni Tőled kérdéseire. 

 HANG: "Barátom! Fogalmi tisztázást kérsz. Jól teszed. Csak 

akkor tudjuk megérteni egymást, ha ugyanazon szó alatt ugyanazt ért-

jük. Kérdezed: " Atya, Krisztus, Szűzanya, külön lelkek-e?" Hát per-

sze, hogy külön lények!  

 Az igaz, hogy a HANG által nem mindig a megkérdezett vá-

laszol, de amit válaszol, azt az is mondhatná, akit a kérdező megkér-

dezett. Most nem térek ki, hogy ez miért van így. Csak annyit mon-

dok erről, hogy itt is vannak bizonyos témaköröknek, bizonyos fel-

adatoknak megbízottjai. Így előfordul, hogy közvetlenül nem a meg-

szólított válaszol, de a megszólított mindig tud róla, és mindig he-

lyesli a választ. Ez a lényeg. Így a kérdező sohasem érezheti magát 

megtévesztettnek. Akkor sem, ha nem a megszólítottól kapja közvet-

lenül a választ. Így fordulhat elő, hogy az Atyát megszólításra a vá-

lasz így kezdődik: "Barátom", holott az Atya sohasem szólítja meg 

így teremtményeit. De a válasz tartalmi részét mondhatná akár köz-

vetlenül az Atya is. 

  A HANG első kötetében említettem, miután médiumom Rám 

kérdezett, hogy honnan ismerheti meg a HANG mögötti SZELLE-

MET, hogy ez pillanatnyilag nem tartozik a lényeghez, s nem tartozik 

a médium ismeretanyagához sem. Amiért akkor ezt mondtam, most 

ezt röviden az előbb megválaszoltam. 

 Most azokat a szavakat veszem sorra, amelyek tartalmát pon-

tosítani kívánod. 

 SZERÉNYSÉG: Az mondható SZERÉNYNEK, aki belül már 

szabaddá vált minden szereplési vágytól. A SZERÉNYSÉG nem 

mindig értékesebb, mint a szerénytelenség. De aki SZERÉNY, az na-



 72 

gyobb hitelességgel tudja képviselni az Én munkámat életében, mi-

kor tanúskodik Rólam. 

 ALÁZATOSSÁG: A Hozzám tartozásnak és az Általam 

megkívánt lelki fejlődésnek az alapja. Két összetevője van. Az aláza-

tos, aki: 

1. a felismert igazságért minden gyalázatot, bántást vállal, 2. aki 

mindig nyitott afelé, hogy a felismert igazságnál lehet igazabb felis-

merésre is jutni. -  

 Alázatos tehát az, aki mindent vállalva pillanatnyi meggyőző-

déséért, nyitott Felém a Tőlem felkínált esetleges jobb elfogadására.  

 Összegezve így is mondhatom: az az alázatos ember, aki 

meggyőződését még élete feláldozása árán is egyedül Általam engedi 

formálni. 

 HITTŐL ÁTJÁRT JÓZAN ÉSZ: Mint már többször említet-

tem, az első kegyelem, vagyis Tőlem származó adomány, maga az 

emberi természet. Ezt Én sohasem szándékolom lerombolni az em-

berben. Sőt éppen erre akarok építeni. 

  Mivel mindenkiben ott vagyok létbentartó módon - ez még 

akkor is igaz, ha nem közvetlenül Tőlem történik a teremtés -, ezért 

minden embernek lehetősége van arra, hogy szándékolja Lelkem irá-

nyítása alá helyezni értelmi képességét. Aki ezt megteszi, azt a 

HITTŐL ÁTJÁRT JÓZAN ÉSZ irányítani tudja. 

 JÓ SZÁNDÉKÚ EMBER: mindaz, aki végső soron az Én 

akaratom megvalósulását szándékolja. Erre igazán rá kellett volna 

magadnak is jönnöd! 

 NYÁRSPOLGÁR. Ennek tartalmát keresd ki egy lexikonból.  

 ÖNZÉS: Ellentéte az ÖNSZERETETNEK. Az ÖNSZE-

RETET AZ CSÚCSÉRTÉK! 'Szeresd felebarátodat, mint ön-

magadat!' Az ÖNZÉS nem más, mint elrontott ÖNSZERETET. Az 

az önző ember, aki az örök értékek birtokba szerzése helyett mulandó 

értékek fölhalmozásán fáradozik. Ezek lehet anyagi /pénz/, szellemi 

/tudományoskodó/, és lelki /öndicsőítő, pl. sport/ körében lévő mu-

landó értékek. 
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 ÖNFEGYELEM: Nem más, mint ERŐSZAK, mely nem má-

sok ellen, hanem a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet ke-

vélysége ellen irányul magában abban az emberben, akiben e vágyak 

felébrednek az önzés irányában.    

******************************************************* 

131. ÜDVÖZÜL-E MINDENKI, AKI MEGGYŐZŐDÉSE 

         SZERINT ÉL? 
  Üdvözül-e mindenki, aki meggyőződése szerint cselekszik? 

Válaszom ez: CSAK AZ ÜDVÖZÜL.  

 Meggyőződés nélkül nincs üdvösség. Meggyőződés ellenére 

sincs üdvösség. Nem is lehet! Nem lehetséges, hogy valakit az juttas-

son boldogságra, amiről meggyőződése, hogy rossz! Boldoggá min-

denkit 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 tudatlan-

sága oly mértékben számít enyhítő körülménynek, amilyen mérték-

ben nem tehet e tudatlanságáról. 

 Elsősorban tehát azért fontos tanulmányozni az Én viselke-

désemet, s azért fontos Hozzám igazítani a ti viselkedéseteket, hogy 

ezáltal segítségére tudjatok lenni egymásnak a boldogságotok, lelki 

békétek megtalálásában." 

******************************************************* 

132. EGY LEENDŐ KÖNYV MEGJELENÉSÉRŐL 
 Uram! Most megszakítom előző testvérem kérdéssorozatát. 

De majd folytatni fogom. Most a kecskemétiek kérését kell Eléd 

hoznom, akik könyvet akarnak írni a Veled való közvetlen kapcsolat 

által kapott kinyilatkoztatásaidról. Egy oldalt megküldtek nekem ter-

jesztésre, illetve véleményezésre. Számomra olybá tűnt jelenleg en-
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nek terjesztése, mint mikor túlontúl sok tápszerrel akarnak föltáplálni 

valakit annak érdekében, hogy meggyorsítsák növekedését. 

 HANG:" Így igaz. Az a szűk időkeret, mely rendelkezése-

tekre áll, szinte állandó kísértést jelent számotokra, hogy felgyor-

sítsátok azokat az eseményeket, melyek beérésének ritmusát és tör-

vényszerűségét nem ismeritek, s ezért nem győzitek kivárni az Álta-

lam meghatározott időket. 

 De nemcsak idő-problémával kell szembesülnötök. Tér- és 

személy-problémával is. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a mikor, hanem 

a hol és ki is döntő, ha prófécia kinyilvánításáról van szó. 

 Amit nagyon értékelek az említett csoportnál, az az, hogy szí-

vesen és sokszor vizsgálják és mérlegelik e próféciákat. E téren na-

gyon az Én szándékom szerinti az óvatosság. Ez BÖLCSESSÉGEM 

jelenlétének velejárója. 

 Kérdésedre tehát, hogy mi a véleményem a készülő könyvről, 

válaszom ez: Figyeljétek az idők jeleit, folytassátok az óvatos vizsgá-

lódást. Ne türelmetlenkedjetek. Higgyétek el, hogy Én nem fogok 

vétkezni mulasztással, ha eljön a publikálás ideje. Fontos, hogy az 

idők jelei világosan jelezzék előre a prófécia tartalmát." 

******************************************************* 

133. EGY LÁTÓ, HALLÓ EMBER KONTROLLÁLTATNI 

         KÍVÁNJA MAGÁT 
 Uram! Egy olyan embert hozok Eléd, aki kontrolláltatni kí-

vánja magát Veled. Ő lát és hall. Állandóan nyitva érzi magát olyan 

idegen szellemek felé, akikről nincs mindig meggyőződve, hogy fel-

ismeri őket, illetve szándékukat. Gyakran egyértelmű előtte, éppen az 

általuk hallatott ocsmány szavak miatt, hogy nem a Te irányításod 

alatt állnak. De vannak olyanok, akik irányítanák, vezetnék őt, és 

mondanak is szépeket neki, de nem tud bízni bennük, míg közvetle-

nül Tőled erre felszólítást nem kap. E testvérem naponta tapasztalja a 

benne működő és belőle áradó, másokat gyógyító erőt. Nagyon hisz 

Benned. De mégis sok benne a bizonytalanság, és súlyos tehernek éli 
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meg azokat az anyagi problémákat, melyekkel neki és családjának 

naponta szembesülnie kell.  

 HANG: "E korban, melyben éltek, az általános és termé-

szetes fejlődésnek olyan szintjére jutottatok, mely vágyat ébreszt 

bennetek arra, hogy meggyorsítsátok e fejlődés ütemét. Te is bele-

kerültél a kísértésnek e hálójába, éspedig akkor, amikor feltétlenül 

akartad átadni magadat a természeten túli erőknek. 

  Kétségtelen, hogy a szellemvilág átjár benneteket, és szí-

vesen időznek bennetek olyan szellemi lények, akiknek szándék-

világuk nem mindig van azonos sávon, mint az Én szándékom. Volt, 

amikor tanítványaimnak is kénytelen voltam kijelenteni: 'Nem tudjá-

tok, milyen szellem van bennetek.' Ezt ma is sok jó szándékú ember-

nek elmondhatnám.  

 E szellemek tehetetlenek mindaddig, míg akaratilag nem te-

szitek nekik lehetővé a működést. Ez nem szünteti meg a benned lé-

vő jelenlétem valóságát. Tudatosítani akarom most benned, hogy 

nem elég mindig a jó szándék. Fontos, hogy tudatosan add át magad 

Nekem.  

 Ez gyakorlatban úgy történik, hogy nem engeded magadat au-

tomatává válni. Mindazok, akik önkontrolljukat kikapcsolva akarnak 

rendelkezésemre állni, ezek nem ismernek Engem.  

 Amikor valaki engedi, hogy automatikus író-médiummá vál-

jék, e pillanattól kezdve az Én közreműködésemre nem számíthat. 

Nem számíthat még akkor sem, ha utána másokkal kontrolláltatja 

irományát. Úgyis megkeresi majd azt a kontrollálót, akihez szintén 

nincs semmi közöm. Éppen a szemtelen szellemek azok, akik bizony 

nagyon meg tudják keseríteni annak életét, aki akár csak egyszer is 

önkontroll nélkül átadta magát e szellemi szférának. 

 Jelenlegi, nem éppen irigylendő állapotodnak egyik forrására 

tehát a fenti sorokban ráismerhetsz.  

 De van más forrás is, mely sajnos megnehezíti jelen hely-

zetedet. E forrás nem szellemi dimenziókban, hanem ennek az anyagi 

világnak, a te szellemed által átlátható, felmérhető keretén belül tört 

fel. Tudod, mire gondolok. Anyagi, üzleti, gazdasági próbálkozásaid 
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nem tették lehetővé számomra, hogy bölcsességemmel irányíthassa-

lak. Ez akkor is így igaz, ha nem te voltál ebben az egyedüli tudato-

san vétkes. Inkább így mondom: Voltak, akik nálad nagyobb mérték-

ben voltak vétkesek.  

 De a tény akkor is tény marad, tehát nem az Én terhemet cipe-

led, s nem is egészen a magadét. És itt jön számodra Részemről olyan 

vigasztaló és bátorító sugallat, mely idővel nemcsak benned, de körü-

lötted is helyre tesz mindent. 

 Mint eddig is tapasztaltad már, idegzeted legvégső pontján túl 

nem engedem hatni rád a kísértőt. Ne félj! Tudatosítsd magadban: 

ISTEN PLUSZ EGY FŐ MINDIG ABSZOLÚT TÖBBSÉG! Ez 

így van! 

  Nemcsak veled vagyok, hanem érted vagyok veled. Csak ne 

add át magad még Nekem se önkontroll nélkül. Sokkal jobban tiszte-

lem és szeretem benned személyiségedet, semhogy ember alatti szin-

tű, tudattalan eszköznek akarnálak felhasználni. Neked is hallanod 

kell Tőlem: Senkit sem szeretek úgy, mint téged! Egyetlenem vagy! 

Ha még valakit úgy szeretnék, mint téged, akkor kettő lenne belőled. 

De Én nem akarom, hogy kettő legyen belőled. Teéretted akarok élni, 

az egyetlenért. - 

  Lehet, hogy úgy gondolod, ettől még nem oldódnak meg 

anyagi, idegzeti és egyéb ügyeid. Tévedsz! Nagyon tévedsz! Mivel 

szándékod jó, és itt most csak az a döntő, szeretetem visszhangot kap 

lelkedben, s ez úgy mutatkozik meg, hogy tudatosan Értem fogod 

tenni azt, amit teszel reggeltől estig. Ez nem ellenkezik azzal, hogy 

Tőlem kapott képességeidet anyagi dotációk fejében használod fel 

mások javára. Ez egy természetes bölcsesség velejárója. A döntő so-

hasem az, hogy mit kapsz vagy kérsz másoktól, hanem az, hogy amid 

van, mire használod fel. 

 Most egyelőre nem kívánok többet mondani. Legyen elég 

számodra jelenleg ennyi:  

 Negatíve: Nem belemenni tudattalanná váló automatikába 

/gondolj a veszélyes írómédium vállalására./ 
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  Pozitíve pedig: Minden nap tudatosan indítsd föl magadban: 

Istenem, érted akarok ma tenni mindent. 

 Megáldalak bölcsességem és erőm jelenlétével." 

******************************************************* 

134. VALAKI VÉLEMÉNYT KÉR ÖNMAGÁRÓL 
 Uram! Egyik testvéremről már elmondtad egyszer véleménye-

det. Ő ezt akkor nagyon komolyan vette. Most újra arra kér, milyen-

nek látod őt jelenleg? 

 HANG: "Számomra mindig pozitívum, ha valakit érdekel az 

Én véleményem. Ez szeretetem velejárója. Aki ilyen formában fog-

lalkozik önmagával, az Velem foglalkozik, ez az, ami feltétlenül építi 

a Hozzám fordulót. Közvetlenül neki mondom hát, amit mondok. 

 Gyermekem! Amint a kinti természetben a tél hidege után jön 

a tavasz színpompás, virágillatos meleg reményt ébresztő ideje, úgy a 

te benső életedben is megvannak azok a ritmikus változások, melyek 

nem csupán átsuhannak rajtad, de bele is vésik lelkedbe azokat a vo-

násokat, megtapasztalásokat, melyek az Én számomra faragnak rajtad 

akkor is, ha te ezt fájdalmas, nehézségekkel birkózó lélekkel éled is 

meg. Tehát nyilván csiszolódtál azóta, hogy olvastad véleményemet 

rólad. Nyitottságod mellett is hű maradtál a lényegben. Nálad a lé-

nyeg az a gyökér, melyből kinőtt eddigi életed, s mely olyan hagyo-

mányok ruháját viseli, melyek ma idejétmúltnak tűnnek. Ma sok 

gyermekemnek van olyan kísértése, mely el akarja bizonytalanítani 

bennetek a múlt értékeit, és helyébe pillanatnyilag igaznak tűnő, 

hangzatos mesékkel akar elkápráztatni benneteket. - Örülök hűséged-

nek. 

 Életednek egy bizonyos kapcsolatába nem tudok beleszólni. 

Nem, mert felelős személy vagy, aki nem térhet ki olyan döntések 

elől, melyek következményei nyilvánvalóak. 

  De valamire megkérlek: Próbálj szeretettel gondolni első fe-

leségedre, gyermekeid anyjára, és imádkozz érte. Én őt is nagyon sze-

retem. Te sem menekülhetsz a gondolat elől, hogy neked is ez köte-

lességed. Ha ezt megteszed, akkor gazdagodni fogsz bensőleg. Azt 
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pedig tudom, hogy e vágy benned él. Imáidat őrangyalod örömmel 

hozza Elém, és Én ezekből az imákból erőforrásokat tudok fakasztani 

számodra, hogy föléje tudj emelkedni minden olyan helyzetnek, me-

lyek reménytelenséget sugallnak. 

 Szólni akarok még pár szót a munkádról. Ne félj a változá-

soktól. Amit Velem kezdesz, azt Velem is tudod folyatni.  

 Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL." 

******************************************************* 

 135. VÉLEMÉNY A LOMBIK-GYERMEKEKRŐL 
 Uram! Mi a véleményed a lombik-gyerekekről? 

 HANG: "Amiket most mondani fogok, azok bár évezredek 

óta ismertek a gondolkodó emberek előtt, de a ti kultúrkörötökön be-

lül még nem eléggé ismertek. 

 Nektek a Földön különböző lehetőségeitek vannak arra, hogy 

olyan körülményeket állítsatok elő, mely körülmények lehetővé te-

szik az itteni lények számára azt, hogy megjelenjenek a Földön, és-

pedig több okból. Legtöbbször az indítóok nem más, mint bűnbánat. 

Vannak a szeretetnek olyan elrontott formái, melyeknek megjavítása 

csak a tér-idő dimenzióban lehetségesek. Azok, akiket ilyen indítóok 

hozott le közétek, azok legtöbbször nem jobbá, hanem még rosszab-

bá válnak köztetek. Ez azért van, mert már itt is a környezetváltozás-

tól vártak minden megoldást. Ezt teszik aztán a Földön is. De hát a 

környezetváltozás soha nem ad gyökeres lelki megújulást. Elérkezik 

viszont egyszer az az idő, hogy még a vak is látni fogja ennek igaz 

voltát. Közeledtek oda, hogy a földi élet pokla letagadhatatlanná vál-

jék. Én azzal győztem le e világot, hogy nem mentem bele a környe-

zetváltozásból eredő jobb élet hazug illúziójába. Higgyétek el, az a 

pár évtized, mely földi életetek maroknyi létét átkarolja, nem érdemli 

meg igazán az ÉLET nevet, még akkor sem, ha legszebb eszmék he-

vítik. Az ÉLET ÉN VAGYOK. 

 De visszatérek a kérdéshez. Bármilyen formában teszitek le-

hetővé, hogy megszülessék valaki, ez meg fog történni. Sokkal töb-

ben akarnak leszületni Földetekre, mint ahánynak lehetőséget adtok. 
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Azoknál, akik szeretnének gyermeket, de nem születik számukra, ez 

azért van, mert nem elég, hogy valaki szeretne gyermeket. Vannak, 

akik nem tudják megteremteni ennek lehetőségét. Most nem magya-

rázom, hogy ez miért van. Ahol viszont a lehetőség megvan, ott Ré-

szemről mindig engedélyezett a megszületés. Így vagytok teremtve". 

******************************************************* 

136. KAPCSOLATTEREMTÉS ŐRANGYALAINKKAL 
 Uram! Hogyan lehet kapcsolatot teremteni őrangyalunkkal? 

 HANG: "Azok, akiket ti őrangyaloknak neveztek, azok a jó 

szellemek, akik már akkor meleg barátságban voltak veletek, amikor 

még meg sem jelentetek a Földön.  Mivel nemcsak létük, hanem mű-

ködésük forrása is Én vagyok, ezért mondhatók JÓ angyaloknak. Az 

erkölcsi rendben minden addig mondható jónak, míg működését Be-

lőlem és Velem hajtja végre. Ezek a szellemi lények tehát épp oly hű-

ségesek, mint Én vagyok. Éppoly hűségesek hozzátok, mint Hozzám. 

Mivel működésüknek nemcsak tartalmát, hanem formáját is Tőlem 

tanulják, ezért nagy tisztelettel vesznek benneteket körül. 

  Működésük minden mozzanata hozzá van kötve a ti szabad 

döntéseitekhez. Nemcsak Nálam nélkül, de nálatok nélkül sem tehet-

nek semmit. E téren azonban van némi kivétel. Amikor szándékotok 

szinkronban van Velem, de naivitásotok nem tesz alkalmassá benne-

teket arra, hogy belássátok, mennyire szükségetek van égi segítségre. 

Ilyenkor angyalaitoknak szabadságában áll tenni azt veletek, amit jó-

nak látnak. 

  Ez legtöbbször abban aktualizálódik, amit ti úgy hívtok, hogy 

szerencsés véletlen. Az ilyesmi legtöbbször angyalaitok műve. Ők 

tisztán látják azt a szerepkört, melyet be kell töltenetek, s képesek ar-

ra, hogy döntésetektől függetlenül is megálljt parancsoljanak a szere-

peteket akadályozni akaró ártó szellemeknek. Éppen ezért 

ŐRangyalok. 

 Angyalaitoktól mindent lehet kérni, mindent meg lehet be-

szélni velük, amit ti fontosnak tartotok. Ők a jó barátság igazi ápolói. 
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  Nem kell hozzá semmi ceremónia. A ti nyelveteken szólva, 

ők állnak legközelebb hozzátok. Bizonyos megszorítással még Nálam 

is közelebb állnak hozzátok. E megszorítás a következő:  

 Tőlem felétek számotokra legtöbbször ők formálják alkalmas-

sá végtelen szeretetem kiáradását. Ez őket boldogítja, s mivel ők is 

teremtmények, így válnak végtelen szeretetem és boldogságom meg-

élőivé. Ez teremtményeim szeretet-kibontakozásának velejárója. 

 Tőletek Felém már nincs ilyen fontos szerepük. De majd lesz 

akkor, ha már ti is átlépitek a tér-idő dimenziókat. Hozzám intézett 

imáitok ugyan átjárják őket is, de ez nem érinti boldogságuk lénye-

gét. Az ő boldogságuk lényege is az, mint minden teremtményemé, 

hogy az Általam fölkínált szerepet, szeretést, szívvel-lélekkel vállal-

ják. Kérjétek hát gyakran segítségüket!" 

******************************************************* 

137. VÉLEMÉNY AZ AUTOMATIKUS ÍRÁSRÓL 
 Uram! Mondd el véleményedet az automatikus írásról, és 

szólj arról, kell-e és hogyan kell kapcsolatot tartanunk a szellem-

világgal? 

 HANG: "Tisztáznom kell valamit. Amikor valaki szinte au-

tomatikusan írja azokat a gondolatokat, melyek fölmerülnek benne, 

de közben önkontrollja alatt is áll, akkor ez egészen más, mint mikor 

valaki úgy válik egy szellem médiumává, hogy önkontrollját teljesen 

föladta. 

 Amíg valaki nem adta fel önkontrollját, addig szándéka dönti 

el, hogy milyen szellemet enged önmagában hatékonyan működni. 

 Ha valaki föladja önkontrollját, bármilyen jó szándékkal is, 

bizony nagy veszélynek teszi ki magát.  

 Nem kevés azon szemtelen szellemeknek a száma, akik alig 

várják, hogy működhessenek olyanokban, akik erre nekik lehetőséget 

adnak. E téren a lehetőség-adás legtöbbször nem tudatos döntés köz-

vetlenül a rossz szellemek mellett. Elég, ha közvetve hoz valaki rossz 

döntést. Az pedig mindig rossz, ha valaki önkontrollját föladja azért, 

hogy mások gondolkodjanak és szóljanak helyette. 



 81 

 Sem a múltban, sem a jelenben, sem a jövőben soha nem fo-

gom teremtényeimet arra kérni, hogy bábok legyenek. Nekem termé-

szetemhez tartozik az, hogy felhasználom, és nem lerombolom azt, 

amit teremtettem. Sohasem mondtam, hogy szüntessétek meg, hanem 

azt mondtam, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat.  

 Legyetek hát kapcsolatban a szellemek világával! Angyalaitok 

erre várnak. De tudatos legyen ez a kapcsolat! A tiszta szándék ön-

magában nem elég. E téren nem vagytok olyan naivak, hogy őrangya-

lotok meg tudna menteni benneteket. 

  A tudattalanotokban meghúzódó, onnan feltörő beteges kí-

váncsiság, szereplési vágy, kisebbségi érzés túlkompenzálása és még 

más egyéb nem szükséges kívánságotok angyalaitok segítőkészségét 

lebénítja ilyenkor." 

******************************************************* 

138. A VEGETÁRIUS ÉLETMÓDRÓL 
 Uram! Mi a véleményed a vegetáriánus életmódról? 

 HANG: "Nincs véleményem róla. Már kétezer évvel ezelőtt 

elmondtam, hogy tisztátalanná az embert az teszi, ami kijön a száján, 

és nem az, ami bemegy rajta. Akkor is megbotránkoztak ki-

jelentésemen. 

 A táplálkozás mindenki számára ESZKÖZ. Aki azt ta-

pasztalja, hogy jobb neki, ha nem eszik húst, az legyen vegetáriánus. 

Aki nem érez erre indítást, az ne legyen az. Az indítás vagy nem indí-

tás az mindenkinek teljes lényét átfogó, átjáró szférájából jön vagy 

nem jön. Erre lehet rábeszélni és lehet erről lebeszélni is másokat. 

Erkölcsi értéke mindegyiknek nulla önmagában. Én erre is, arra is ál-

dásom adom. Fontos a szívbéke." 

******************************************************* 

139. HELYES-E SAI BABA TANÍTÁSA? 
 Uram! Helyes-e Sai Baba tanítása? 

 HANG: "Nem helyes. Nem helyes akkor sem, ha ő taní-

tásának alaphangjául a szeretetet választotta. Szeretetből már sok bu-

taságot csináltak, és még többet mondtak az emberek.  
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 Ennek az embernek is voltak ősei. Ez az ember is hordoz ma-

gával olyan öröklött adottságokat, melyek nincsenek önkontrollja 

alatt. Ezt az embert is érték olyan hatások az életben, melyeket sajá-

tos módon dolgozott föl magában. 

  Csak annyiban helyes, amit mond és amit tesz, amennyiben 

világosan szinkronban van az ÉN tanításommal. 

 Természetesen nagyon sok olyan meglátása van, mely Tőlem 

ered. Szubjektíve messze fölötte áll az átlagembernek, ezt mondanom 

sem kell. De nem isteni lény olyan értelemben, mint ahogy Én mond-

tam Magamról, hogy aki Engem lát, az látja az Atyát is. 

  Ő Isten embere és nem istenember. És azok számára, akiknek 

nincs lehetőségük Velem megismerkedni, azok számára nagy lelki 

előrehaladást tud biztosítani. Bárki sokat tanulhat tőle, de sok téve-

dést is tartalmaz tanítása, magatartása egyaránt. Tanítása annyiban, 

hogy nem von oly éles határt az értékrendek közé, mint ÉN, és maga-

tartása pedig annyiban káros, hogy erejét olyan csodák megtevésére is 

használja, melyeket Én sohasem tettem volna. Ezzel eltereli a figyel-

met a lényegről, ami nem más, mint a tudat-átalakítás az Általam el-

mondott és bemutatott SZERETET felé. 

 Olvasd a könyvét, s kérd segítségemet! Biztosan ki fogod 

tudni szűrni azt, ami helyes, és ami nem.  

 Az egész tanításra tehát nem lehet azt mondanom, hogy he-

lyes." 

******************************************************* 

140. AKI FÖLÖTT ÁTCSAPTAK A HULLÁMOK 
 Uram, egy asszony, aki úgy érzi, átcsapnak már fölötte a gon-

dok hullámai, segítségért fordul Hozzád. 

 HANG: "Gyermekem! Hozzám fordulsz? Ez a legjobb, amit 

tehetsz. Ez annyit jelent, hogy hiszel Bennem. Most már csak az a 

kérdés, hogy milyennek gondolsz Engem? Elhiszed-e, hogy 

GONDVISELŐD is vagyok, vagy sem? Tudom, ezt nem könnyű el-

hinni olyankor, mikor bizonyos régebbi döntéseidnek következmé-

nyeit kell a jelenben megszenvedned. De el kell hinned! Igenis 
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Gondviselőd vagyok. A te hajszálaidat is számon tartom. Nem Ne-

kem, hanem neked kell elhinned, hogy többet érsz, mint a verebek. 

Az Én szememben feltétlenül többet érsz. 

 Nálad főleg az a baj, hogy a gondfelhőkön átcsillanó Napot 

bár észreveszed, de nem merítesz belőle erőt a bajok elviseléséhez. 

Nincs olyan nap, hogy ne adnék vigaszt neked. De ezt a vigaszt észre 

kell venned, el kell fogadnod.  

 Segíteni fogok ebben neked. De te is segíts Nekem. Prob-

lémáidat egyedül sem te, sem Én megoldani nem tudjuk. Csak közö-

sen. Valamikor azt mondtam: "Nálam nélkül semmit sem tehettek." 

Most azt mondom: "Velem mindenre képes vagy, ami a boldogságo-

dat illeti." Már annak is örülnöd kell, hogy találkozhattál a 

HANGOMMAL. Én nemcsak gondolatokat közlök, hanem közössé-

get is formálok azzal, aki átveszi gondolataimat. Akivel pedig kö-

zösséget formálhatok, azzal a MENNYORSZÁG kerül kapcsolatba. 

Ne azon keseregj, hogy milyen vagy, hanem annak örülj, hogy KIÉ 

vagy.  

 Legyen otthonodban egy sarok, egy szék, egy hely, ahol azt 

éled át, hogy most Velem töltesz el egy kis időt azért, hogy átvedd 

Tőlem erőmet. Legyen az a te töltőállomásod. Tapasztalni fogod, 

hogy ott mindig várlak, ha már elfáradtál, és nagyon nyomasztanak a 

napi problémák. - 

  Magányosnak érzed magad? Ez addig igaz, míg nem tanulsz 

meg befelé nézni. Én nem kívüled vagyok, hanem benned. Bár ha 

magadban felismersz, felfedezel, akkor azt is megtapasztalod, hogy 

körülményeidnek is Istene vagyok. Hidd el, ez Nekem is nagy vá-

gyam. E vágyam csak akkor teljesülhet, ha ez nagy vágyad lesz neked 

is. 

 Megáldalak a lelki erősség Lelkével!" 

******************************************************* 

141. AKI MÁR MINDENT MEGMOZGATOTT IMÁJÁVAL, 

         ÉS MÉGSEM MOZDUL SEMMI 
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 Uram! Egy olyan ember problémáját hozom Eléd, aki imáiban 

már szinte minden szentet megmozgatott, s aki valahogy nem érti, 

miért nem találnak meghallgatásra kérései? 

 HANG: "Kedves Barátom! Valóban végigjártad már gondo-

latban az egész Mennyországot. Igyekeztél megértetni velünk, hogy 

milyen gondok gyötrik szívedet. Jogosan kértél, könyörögtél, hisz a 

Szentírásból azt olvastad ki, hogy 'KÉRJETEK'. Kéréseidnek még-

sem lett következménye az, amit reméltél, hogy t.i. rendeződnek dol-

gaid. Megmondom, miért. De előbb felhívom figyelmedet arra, hogy 

erőt mindig kaptál annyit, amennyi feltétlenül szükséges volt ahhoz, 

hogy Hozzám hű maradj. Ez pedig nem is kevés! 

 Most megválaszolom kérdéseidet. Tömören ez így hangzik: 

Nekem sokat mondtál, kedvemért sokat tettél, de arra nem fordítottál 

elég figyelmet, hogy Én mit mondok neked, hogy Én mit teszek és 

tettem érted.  

 Te Engem magadon kívülinek ismersz, és ezért nem jól is-

mersz. Szertartásaid csak pillanatnyi nyugalmat tudnak biztosítani 

lelkednek. Kétségtelen, hogy minden ministrálás, minden szentmise, 

minden szertartás kapcsolatban van Velem, de ezek mind eszköz-

jellegűek. A cél az, hogy ráébredj: BENNED ÉLEK. 

 Aztán meg kellene találnod azt a közösséget, amely egyik 

megjelenési formám. Vagyis, ahol az Én nevemben összejött testvé-

rekkel tudnál találkozni. Tudnod kell, hogy nemcsak benned élek, 

hanem másokban is.  

 Szertartásokon keresztül csupán erőmet tudom fölszítani ben-

ned, de gyakorlati segítséget csak másokon keresztül tudok adni. E 

másokat kellene megtalálnod. Az enyéimnek csak akkor lesz hatéko-

nyan boldogító az életük, ha nevemben közösséget tudnak alkotni. E 

megjelenési formám nélkül tudok erőt, bátorítást, vigasztalást adni, 

de gyökeres megoldást nem. 

 Az kétségtelen, hogy halottaidért mondott imáid nagyon 

hasznosak azoknak is, akikért mondod, és magad számára is. De 

számodra gyökeres megoldást ezek sem adhatnak. Csak az Én ne-
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vemben összejött közösségben tudok olyan megoldást adni, amely 

megoldás egész családodnak is. 

 Leányod miatt ne legyél gondban. Felelős döntéseit még Én 

sem akadályozhatom meg. Nyilván, hogy te még kevésbé.  

 Ő nem a tiéd. Valójában soha nem is volt a tiéd. Mindig az 

Enyém volt, s előbb-utóbb az Enyém is lesz. Amit meg kell tenned 

érte, az az, hogy imádkozol, megköszönöd Nekem, hogy mellette áll-

hattál addig, amíg tehetted, s most már Rám bízod további sorsát. 

Tehát ne helyeseld jelen állapotát, ne segítsd jelen állapotának meg-

erősödésében, de ne is akadályozd. 

 Te fiadat kisfiam-nak nevezed. Már ő sem a tiéd. Az ő prob-

lémájával elsősorban neki kell Hozzám fordulnia, és nem neked. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak olyan benső szemekkel, me-

lyek képessé tesznek meglátni szeretetemet akkor is, ha a külső ese-

mények ezt megpróbálják elhomályosítani." 

******************************************************* 

142. EGY ANYA SZENVED GYERMEKE HALÁLA MIATT 
 Uram! Egy anya rettenetesen szenvedi gyermeke halálát. 

 HANG: "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 pe-

dig józan eszed előtt is világos, hogy t.i. Én jobban rendezem az em-

berek sorsát, mint ők maguk tennék, ha tehetnék. 

 Minden olyan esemény, mely nem bűneid következménye, 

csak javára vannak az Engem szeretőknek. Ha nem így lenne, akkor 

messze gonoszabb lennék egy átlagembernél is. Pedig egyedül Én 

vagyok az, akit úgy lehet JÓ-nak nevezni, mint senki mást. 

 Hogyan segítsek rajtad, ha nem hiszed el, hogy mindaddig, 

míg nem hiszed el, hogy szabaddá kell válnod gyerektől, unokától 

egyaránt, mindaddig saját magadat tartod rabságban!? 
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 A halálról különösen helytelen felfogásod van. Ha igazán sze-

retnéd elhunyt gyermekedet, inkább örülnél, mint bánkódnál azon, 

hogy már elhagyta a Földet, még akkor is, ha gyermekeit nem vihette 

magával. A halál mindazoknak nyereség, akik nem maguk idézték azt 

elő tudatosan maguknak. 

 A valóság az, hogy lelki szenvedésednek elsősorban te magad 

vagy az oka. Elemi dolgokat nem dolgoztál fel eddig életedben, s 

most ezeknek természetes következményeit szenveded. Nagyon kér-

lek, hidd el, hogy a szeretet beszél Belőlem. Belőlem nem is tud más 

beszélni. Ez Lelkemnek másik neve. Neked tenném a legrosszabbat, 

ha nem engedném meg, hogy fájjon az, ami hozzáállásod helytelen 

következménye. Nálad nem a szenvedést kell megszüntetni, hanem 

hozzáállásodat kell megváltoztatnod Hozzám, embertársaidhoz, köz-

vetlen hozzátartozóidhoz és az egész élethez. Abban biztos lehetsz, 

hogy ebben melletted állok. - 

  Eddig arra kaptál erőt Tőlem, hogy elviseld bajaidat. Most 

azt ajánlom fel, hogy segítséget adok arra, hogy kilábolj bajaidból. 

Ha vállalod a szükséges gondolkodás-átalakítást, ha vállalod a sza-

baddá válás útját, Én veled dolgozom ebben. De ehhez meg kell ta-

nulnod megköszönni Nekem elhunyt leányod férjét, akinek már van 

élettársa, és azt, hogy gyermekeit nem a te elgondolásod szerint akar-

ja kezelni. 

  Tehát nem könnyű az, amit vállalnod kell. De e nélkül soha-

sem lehetsz boldog ember. E nélkül nem tudlak boldoggá tenni. Ha 

pedig Én nem tudlak, akkor nyilván senki sem tud. 

 A boldogságnak, a szabaddá levésnek ára van. Vállalni kell 

olyan szemléletváltást, amely látszatra talán elképesztően nehéznek 

tűnik, de sokkal rosszabbul jár az, aki nem vállalja ezt.  

 Megáldalak! Bízom benned! "  

******************************************************* 

143. EGY ÖNMAGÁVAL ELÉGEDETLEN EMBER 
 Uram! Egy önmagával elégedetlen embert hozok Eléd. 
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 HANG: "Gyermekem! Nagyon örülök elégedetlenségednek. 

Ez az elégedetlenség egészséges. Mert igazad van! Úton jársz. Jársz, 

és nem állsz. Mindaddig, míg elégedetlenséged nem eredményez sze-

retetlenséget mások irányában, addig építi benned azt a vágyat, mely 

lelki fejlődésednek természetes rugója, lendítő ereje. 

 Az elégedetlenség akkor válik pszichikai betegséggé, ha vala-

ki kezd megfeledkezni arról, hogy a növekedést Én adom. Ha valaki 

jobban kezd bízni abban, hogy kettőnk kapcsolatában nem Én, hanem 

ő a lényeg. Aki aggályos lelkű, az lelke mélyén saját gőgjének áldo-

zata, mert számára nem az Én irgalmam a legfontosabb, hanem saját 

tökéletességének tudata.  

 Az, hogy milyen vagy, az másodlagos kell legyen. Fontos az, 

hogy KIÉ vagy. Enyém vagy mindaddig, amíg Enyém akarsz lenni. 

Tehát nem a milyenség a legfontosabb, hanem a kapcsolatunk. Kap-

csolatunknak gyökere nem a viselkedésed, hanem döntésed, melyet 

tudatosan meg kell hoznod, ki kell tudnod mondanod naponta. Tehát 

ha mindennap legalább egy mondat erejéig tanúságot teszel önmagad 

előtt Rólam, a Hozzám tartozni akarásodról, akkor félelmeid is meg-

szűnnek. 

 Kérd gyakran a BÖLCSESSÉGET. Azért kell gyakran kérned, 

mert e kérés tudja tudattalanod előtt is igazolni, hogy erre szükséged 

van. Tehát nem Nekem van szükségem az állhatatos imádra, hanem 

neked. Én már akkor is adhatom azt, amire szükséged van, mielőtt 

kérnéd. De te elfogadni csak akkor tudod, ha élményszerűen él ben-

ned, hogy erre szükséged van. Ezért kell sokszor kérned. 

  Ez így van legtöbb kérésetekkel. Sokan nem értik, hogy miért 

nem kapják meg, amit kérnek. Gyakran baj van az elfogadással. A 

kérő imának az áhítatosság és az állhatatosság mindig ismertető jele 

kell hogy legyen. 

 Megáldalak, hogy készségesebb légy kegyelmeim elfoga-

dásában és önmagad elfogadásában. Nagyon szeretlek!" 

******************************************************* 
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144. AKI NEM TALÁLJA HELYÉT 
 Uram! Aki már a 126-dik pontban kérdezett, most tovább 

kérdez Téged: Honnan lehet megtudni, hogy megfutamodás, vagy a 

Te szándékod az, ha valaki nem találja helyét ott, ahol van? 

 HANG: "A kényelmi szempontok nagyon jól meg tudják ta-

lálni azokat az ideológiai kibúvókat, melyek képesek éveken keresz-

tül önbecsapásban tartani a lelket. Ennek mindenki ki van téve. De 

nem szükségszerű, hogy áldozattá is váljék az, akit a kísértésnek ez a 

fajtája behálóz. 

 Azt tudod, hogy Én nem kész téglákat adok életed épületéhez, 

hanem feladatot, melyhez természetesen az erőt is megadom. Az ön-

ismeret nem statikus állapot, hanem ÚT. Az van az önismeret birto-

kában, annak van önismerete, aki a szükséges, hasznos, kellemes 

hármasság sorrendjét figyelemmel kíséri életében. 

 A változásoktól és a változtatásoktól nem szabad félni. Nincs 

fontosabb, mint megtaláld azt a lelki nyugalmat, melynek felismerése 

vagy fel nem ismerése másodlagos szempont. Az elsődleges a kere-

sés.  

 Téged nem kényelmi szempontok vezetnek. Legalábbis elsőd-

legesen nem. Nyugtalanságod gyökere olyan benső éhség, mely végig 

fogja kísérni életedet, - remélem -.  

 Ismétlem, ne félj a változástól, és ne félj a változtatástól. Az a 

kaland, melyet ti földi életnek neveztek, nem más, mint az életnek 

felszíne. Életedben nincs kikötő, csak tenger. Utas vagy, aki hullá-

mokon hányódsz. Ne hidd, hogy azok, akiket úgy látsz, mintha révbe 

jutottak volna, valóban ott volnának. Nem. Csupán befüggönyözték 

azt az ablakot, mely a tengerre néz. Attól nem jutott még senki révbe, 

hogy nem látja a tengert. Nem, te nem élsz önbecsapásban. 

 Pár szót mondok azzal kapcsolatban, amit a Szeretetláng Kö-

zösség nevében tettél fel. A felvetett probléma kissé összetett. 

 Szeretetközösségben élni, ez kell legyen minden Hozzám iga-

zán igazodni akaró léleknek a vágya, mivel Én szükségszerűen 

SZERETETKÖZÖSSÉG vagyok. 
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  Jelenleg kétségtelen, hogy erre legalkalmasabb terület vidé-

ken található. De csak akkor és annyiban szabad erre vállalkozni, 

amikor és amennyiben már a közösség kidolgozta azokat a feltétele-

ket, melyek lehetővé teszik a közösség tagjainak, hogy engedelmes-

kedtetés nélkül, belső szabadságuk megőrzése mellett vállalni tudják 

egymást. 

 Kétségtelen, hogy valódi önismeretre csak közösségben lehet 

eljutni. Ez pedig azt jelenti, hogy Engem is legjobban ott lehet felis-

merni annak, aki vagyok. De ismétlem: Csak bensőleg szabaddá vál-

ni akaró emberek vállalkozzanak az élet, a mulandó élet elvesztésé-

nek erre a formájára. Aki nem azért megy közösségbe, hogy terhet 

vállaljon, hanem azért, hogy tehertől szabaduljon, az a szeretetközös-

ségben újra keresztre feszít Engem. 

 Tehát csak az akarjon ilyen közösségben élni, aki meg tudja 

fogalmazni önmaga és közössége számára, hogy milyen terhet képes 

vállalni. De ezt olyan komolyan kell vennie, hogyha aztán nem teszi 

meg, amit vállalt, akkor ígérje meg, hogy elhagyja a közösséget. És 

erre az ígéretére megfelelő időben és megfelelő módon mindenkit 

emlékeztetnie kell annak, akit erre a közösség megbíz. 

 Ne az Én segítségemre számítsatok hát, hanem arra gon-

doljatok, hogy Én számítok a ti segítségetekre e téren. Csak így tud-

lak benneteket HEGYRE ÉPÜLT VÁROSSÁ TENNI!" 

******************************************************* 

145. MÁRIÁRÓL 
 Uram! Egy Máriát nagyon szerető lélek fordul Hozzád. Adj 

számára eligazítást! 

 HANG: "Gyermekem! Az a tény, hogy már óvodás korod óta 

Máriához oly közel érzed magad, ez nemcsak Isten különös jósága 

feléd, de felelősséggel is jár. Elsősorban önmagad felé. 

  Mit jelent ez? Először azt, hogy figyelj Máriára. Legtöbb 

Mária-tisztelő ahelyett, hogy örömet okozna Máriának, inkább szo-

morítja őt. Máriát úgy lehet szomorítani, ha nem Rá figyeltek, hanem 

azt akarjátok, hogy Ő figyeljen rátok.  
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 Máriát azok szomorítják, akik nem is tudnák megmondani, 

hogy Mária mit kér tőlük, de arról akár órákig is tudnak beszélni, 

hogy ők mit kérnek Máriától. 

 Máriának nem feladata az, hogy helyettetek imádja Istent. 

Nem feladata az sem, hogy miattatok engesztelje Istent. Máriának az 

a feladata, hogy tanítgassa azokat, akik Reá figyelnek. Máriának az a 

feladata, hogy veletek együtt mondjon hálát Istennek mindenért. 

  Amit Neki kérnie kell, az elsősorban nem Isten felé hangzik 

el tehát, hanem felétek. Tőletek kell kérnie Neki, Isten által jóváha-

gyott módon azt, hogy taníthasson, buzdíthasson, bátorítson ben-

neteket. Bizony ezt kérnie kell tőletek, mert ha ti ezt nem igényelitek, 

ha nem adtok Neki lehetőséget, hogy elmondhassa Jézus örömhírét 

számotokra, akkor a Hozzá intézett szavaitok nem tudnak lelkileg 

gazdagítani benneteket, hanem olyan pótcselekvéssé válnak, mely 

pótcselekvés pillanatnyilag ugyan meg tudja nyugtatni lelketeket, de 

nem hull áldásként vissza rátok. Vagyis, nem lesztek ezáltal boldo-

gok, nem lesztek irigylésre méltó emberek. Márpedig az igazi Mária-

tisztelőnek ezzé kell válnia. 

 Most rátérek az álmokra: Az a fényesség szintén az ÉG aján-

déka volt számodra. Azért kaptad, hogy erőt meríts belőle. Azért kap-

tad, hogy éld át: Isten nagyon szeret téged. 

 A másik álmod, mely elszomorított, pedig gazdagíthatott is 

volna, azért tanulságos, mert önismeretre akart segíteni. Nem szabad 

belenyugodnod abba, hogy bármiféle testi bajod föléje nőhessen an-

nak az örömnek, hogy szeret téged az Isten. 

 Megáldalak, hogy továbbra is szeresd Máriát, és törekedj Tőle 

türelmes szeretetet tanulni." 

******************************************************* 

146. JÓ-E FELELEVENÍTENI  A  MÚLTAT? 
 Uram! Egy olyan testvérem kérését hozom eléd, aki régmúlt 

kapcsolatának felelevenítéséről kérdez Téged. 

 HANG: "Leányom! Ne tedd! Semmi jó nem származna ab-

ból, ha írnál vagy bármiképpen lépnél. Két okon sem volna jó. Az 
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egyik: Nem áll valós talajon az, aki múltba tekint. Ti sokat ártotok 

magatoknak azzal, hogy a valóságot olyan fantáziálással szövitek át, 

mely ha rátok szakad, akkor döbbent meg igazán. A "mi lett volna 

ha...", ez nem Tőlem származó gondolat. Tőlem az származik, ami a 

jelent szebbé tenni képes utat meg tudja mutatni, s képes erőt adni 

annak az áldozatnak vállalásához, melyet ember kikerülni itt a Föl-

dön nem tud. 

 Egyik legrosszabb próbálkozás az áldozatvállalás kikerülésére 

az, mikor valaki nem akar gondolkodni. 

 Addig vagy reális, míg számolsz Velem. Ne akard hát fel-

eleveníteni a múltat. 

 A másik ok, ami miatt óvlak, az az, hogy lefoglaltalak Ma-

gamnak, s te már átnevelődni nem tudsz. De az sem lehet küldetésed, 

hogy átnevelj olyan valakit, akire árnyékod rendre rávetítődik. Egy-

szerűen nem tudod megtenni. Saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy 

mit jelent, ha valaki próféta akar lenni saját hazájában.  

 Ne akarj hát nagyobb keresztet szerezni magadnak, mint amit 

most cipelned kell. Ennek elviseléséhez tudok biztosítani megfelelő 

erőket.   

 Újra megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"  

******************************************************* 

147. EGY VERGŐDŐ LÉLEK VIGASZRA VÁR 
 Uram! Vigasztalást vár tőled egy sok gonddal vergődő édes-

anya. 

 HANG: "Gyermekem! Amint leveledben írtad, nagyon jól lá-

tod, mennyi érték, jó van életedben. Magad sem érted, hogy mind-

ezek tudatában miért nincs tele szíved örömmel, vidámsággal, derű-

vel. Nem érted, hogy miért van nagyobb hatása életedben a lehúzó 

erőknek, s miért szorulnak háttérbe tudatodban azok a meglátások, 

melyek oly sokszor el tudták űzni lelked egéről a gondfelhőket. 

 Nálad nem csupán idegkimerültségről van szó. Bár kétség-

telen, hogy senkinek sem könnyű feldolgozni olyan állapotot, mely-

ben azt kell megélnie, hogy távol él attól a helytől, ahol nevelkedett, 
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ahol barátai, ismerősei élnek, ahol életének gyökerei bizonyos létbiz-

tonságot nyújtottak éveken át. - Senkinek sem könnyű átültetődni. De 

nálad nem csupán erről van szó. 

  Akinek lelke Lelkemmel szoros kapcsolatba került, annak 

meg kell tanulnia, hogy a földi élet értelme nem az, hogy valaki jól 

érezze magát, hanem elsősorban az, hogy körülményeiben rálásson 

arra, hogyan tudná Irántam való szeretetét beleágyazni e körülmé-

nyekbe. Ezt a kicsit nehezen átlátható mondatot úgy hívjátok: LELKI 

SZÁRAZSÁG. 

 Aki Engem vállal, az ezt ki nem kerülheti. Keményen meg 

kell tanulnod, hogy nem vagyok azonos adományaimmal. Ha egyszer 

Én akarlak boldogítani, akkor meg kell tanulnod lemondani arról, 

hogy adományaim boldogítsanak. Erről van nálad szó! 

 Adj hálát nyűglődéseidért! Bár tudom, hogy ez ebben az álla-

potban érzelmileg nem tölt fel, de tisztítja hitedet és bizalmadat Fe-

lém. Azt, hogy ez az állapot meddig tart, és milyen lelki megpróbál-

tatásokkal jár, azt bízd Rám! Úgyse tudsz mást csinálni. 

 MEGÁLDALAK!  VESS  KERESZTET  MAGADRA!" 

******************************************************* 

148. EGY ISZÁKOS FIÚ ÉS EGY IDŐS ANYÓS 

         MALOMKÖVEI KÖZÖTT 
 Uram! Egy édesanya fordul Hozzád. Iszákos fia és egy idős 

anyós malomköve között őrlődik. 

 HANG: "Leányom! Akkor tudod elfogadni Tőlem vigaszta-

lásomat, ha hiszel abban, hogy az Istent szeretőknek minden javukra 

válik. Amíg ezt el nem hiszed, addig csak őrlődsz idegileg.  Igen, 

mert olyan problémát engedsz közel magadhoz, amivel nem tudsz 

mit kezdeni. Eddig a világon még senki nem talált élete problémáira 

megoldást azáltal, hogy mások megváltozása idézte volna ezt elő. 

Minden az egyén szemléletalakításán múlik. A problémák megoldá-

sának útja az, ha valaki rászánja magát arra, hogy minél nagyobb bé-

kességben együtt éljen problémáival.  
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 A földi élet valójában egy olyan probléma-erdő, melyből 

nincs kiút kifelé, csak befelé. Az ima, böjt, áldozatvállalások és 

egyéb szeretet-cselekedetek mind azt segítik elő, hogy még a leg-

mostohább körülmények is a lélek javát szolgálják. Számomra még a 

keresztre feszítés is javamra vált. (Lk 24;26) A te számodra sem lehet 

káros semmiféle szenvedés, ha hiszed, hogy te is Istent szerető vagy, 

és neked is javadra válik minden. Ha nem így lenne, akkor nem sze-

retnélek téged igazán. Márpedig nagyon szeretlek.  Ha a Mennyor-

szágban leszel majd, még akkor sem foglak tudni téged jobban sze-

retni, mint most. Neked viszont most kell bizonyítanod, hogy Engem 

igazán szeretsz. Ezt pedig csak áldozatvállalással tudod megmutatni. 

 Megáldalak a türelem és erősség Lelkével." 

******************************************************* 
149. AKI VÁRJA VÁLASZTOTTJA GYÓGYULÁSÁT 
 Uram! Egy olyan fiatalembert hozok eléd, aki nagyon szereti 

választottját, életénél is jobban, s szeretné választottját egészségesnek 

látni. Mi a terved vele, mi a terved velük? 

 HANG: "Örök tervem lényeges része az, amit ti a Földön 

szerelemnek neveztek. A probléma abból adódik, hogy nálatok a 

megtapasztalás és a felismerés nem jár együtt. Nem ismeritek fel, 

hogy az a személy, akit úgy ismertek meg, hogy ő a szerelmetek, az 

nem a ti szerelmetek. A megtapasztalásokkal szemben szinte lehetet-

len érvelni. Ott ki kell várni más megtapasztalásokat, aztán ismét más 

megtapasztalásokat, s ha majd valaki ráérik arra, hogy nagyobb a hit, 

mint a megtapasztalás, akkor tudok hozzá érdemben szólni. 
   Kedves Barátom! Azt kérdezed, meggyógyul-e szerelmed? 

Válaszommal nemigen tudsz mit kezdeni, mert nem beszélünk egy 

nyelvet e téren. - Az egészség Szerintem nagyon összetett dolog. Te 

mindazokat egészségeseknek tartod, akik végtagjaikat megfelelően 

használni tudják, és akik nem éreznek semmi különösebb fájdalmat.  

 A földi életre mindenki betegen születik, kivéve azokat a kü-

lönleges küldötteimet, akik szerepébe nem fér bele ez, vagyis a bete-
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gen születés. Kivétel nélkül mindenki előbb-utóbb kezdi is megta-

pasztalni önmagán ezt a született terheltséget, vagyis hogy beteg.  

 Az Általam elgondolt egészség, gyógyulás, mindenki számára 

csak belülről indulhat el. A földi élet valójában erre való: elindulni a 

gyógyulás útján. Ez egyben a boldogulás útja is, vagy inkább így 

mondom: a boldogság útja is. 

 Arra a kérdésedre, hogy szerelmed valaha el fog-e hagyni, hát 

válaszom egyértelmű: El fog hagyni! Nem is tehet mást. Így van te-

remtve! Nem egymásra teremtettelek benneteket, hanem Önmagam-

ra. És mindenkinek szíve nyugtalan marad mindaddig, míg Bennem 

meg nem nyugszik.  

 Ez részemről nem önzés, hanem szeretetem legtermésze-

tesebb velejárója. De ezt megértetni veled úgy, hogy számodra  élet-

szerű is legyen, sajnos nem tudom amiatt, amit már üzenetem elején 

kissé nehezen felfoghatóan leírtam. 

  Fontosabb a hit, mint a megtapasztalás. Itt a Földön ez meg-

másíthatatlan igazság. Ennek oka az, hogy az Általam említett hit 

alapja Én vagyok, a megtapasztalásaitoknak pedig nem én vagyok. 
 Most próbálok válaszolni harmadik kérdésedre: Mi az, amit 

rosszul csinálsz? 

 Kedves Barátom! E kérdésére sem a világ legjobb, sem a vi-

lág legrosszabb emberének egyértelműen válaszolni nem tudnék. 

Nincs önmagában sem jó, sem rossz cselekedet, mert minden csele-

kedet valakié. És akié, annak a valakinek kell eldöntenie, hogy mi-

lyennek minősítse cselekedeteit. Én csak azt tudom neked elmondani, 

hogy hogyan tudod magadnak és magadon megállapítani, hogy helyes 

vagy nem helyes, amit csinálsz. Ennek útja-módja: gondold át min-

den nap, mivel töltöd ki idődet. Azt mindenkinek tudnia kell, hogy 

mindenki azért van, hogy Engem egyre jobban megismerjen, megsze-

ressen. Ehhez kell mérned azt, amivel foglalkozol. De nem elég fel-

mérned, hogy mit csinálsz. Nem elég az idő-elszámolás. Fontos meg-

ítélned, hogy amit csinálsz, hogyan csinálod. Ezt hívjátok szeretet-

elszámolásnak. Ha e két kérdést becsülettel naponta megválaszolod 

magadnak, akkor világos lesz előtted a hogyan tovább. 
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 Megáldalak a bölcsesség Lelkével." 

******************************************************* 

150. HOGYAN RENDEZŐDNEK DOLGAI ANNAK, AKI 

         JÉZUSHOZ TARTOZIK? 
         Uram! Annak a gyermekednek gondjait hozom Eléd, akinek              

már a 131-dik pontban válaszoltál. Válaszod újabb kérdéseket hozott 

fel benne. 

 Mit jelent, hogy rendeződnek dolgai? 

 HANG: "Azt semmiképpen, hogy megszüntetem számára a 

földi élet siralomvölgy jellegét! Aki önmagán kívülinek gondolja a 

mennyek országát, az feltétlenül ott keresi élete megoldását, ahol so-

ha senki még meg nem találta. 

 Barátom! Nagyon egyszerűen akarok válaszolni kérdéseidre. 

Nem tudod, hogyan tudnál figyelni Rám? Olvasd a Szentírást! Ke-

resd azokat a napi ajándékaimat, amelyekért rendszeresen hálát kel-

lene adnod! Én nem láthatom meg helyetted, hogy mennyivel tartozol 

Nekem. A Felém fordulás és az Engem dicsőítés együtt járnak. Amíg 

csak annyiban fordulsz Felém, hogy szegénységedet mutogatod Ne-

kem, melyet Én jobban ismerek, mint te, addig nem is Felém fordul-

tál, hanem önmagaddal vagy elfoglalva. Akkor fordulsz Felém, ha 

előre tudod, hogy mit kell megköszönnöd szívből. 

 Azt meg Én nem értem, hogy te hogyan nem érted, mit jelent 

ráébredni arra, hogy benned élek?! Azért nem tudlak megérteni, mert 

ez annyira egyszerű, hogy már kisgyermekkorodban is tudtad. Egy-

szerűen el kell hinned, hogy Én igazat mondok. Ha nem mondtam 

volna azt, pedig azt mondtam, hogy aki szeret Engem, azt Atyám is 

szeretni fogja, hozzá megyünk, és benne fogunk lakni. /Jn. 14; 23./ 

Nem értem, hogy mit lehet ezen nem érteni? Majd magyarázd el ezt 

Nekem egyszer egy magánimádban, amikor vállalod, hogy Velem 

párbeszédet folytass. Nem kell hozzá más, csak engedned, hogy Ne-

kem mondott szavaidra olyan gondolatokat fogalmazz meg, melyek 

téged építenek, buzdítanak és vigasztalnak. Ezeket Én fogom sugall-

ni. 
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 Közösséget ott fogsz találni, ahol ketten, hárman az Én ne-

vemben jönnek össze azért, hogy Engem és önmagukat jobban meg-

ismerjék. Megáldalak. Vess keresztet!" 

******************************************************* 

151. AZ ESZP-RŐL 
  Uram! Az Ezoterikus - Szellemtani - Paratudományos Fórum  

/ESZP / konferenciát tart azzal a céllal, hogy e gondolatoknak minél 

nagyobb nyilvánosságot teremtsen. Helyes-e ez az elgondolás, vagy 

később szűkítsék-e az érdeklődők határait? 

 HANG: "Atyámnak szándéka sem valósult meg, s az Enyém 

sem valósult meg. Atyám szándéka az volt, hogy az a NÉP, amelyet 

kiválasztott, legyen boldogító kovásza a föld összes népeinek. Az Én 

szándékom az volt, hogy tanítványaim tegyenek tanítvánnyá minden 

népet. Nem valósult meg egyik sem. Éppen azok lettek akadályozói 

szándékainknak, akiknek elő kellett volna azt mozdítani. 

 Mivel a keresztény felekezetek ma már képtelenek úgy képvi-

selni Engem, hogy az - ahogy barátod mondta - az utca emberét ér-

deklődővé tegye, ezért nagyon is áldásom adom az ESZP konferenci-

áira. Kétezer évvel ezelőtt azt mondtam az Én dicsőségemet akadá-

lyozóknak, hogy ellenükre a kövek fognak megszólalni /Lk. 19; 40/. 

Hát most is valami ilyesmit mondok azoknak a hivatalos szerveknek, 

akik ferde szemmel néznek rátok. 

 Akik nem helyeslik az ESZP munkáját, azért teszik, mert na-

gyon is tudják, hogy itt nem üres fantáziálásról van szó. Ellen-

kezőleg. Az általuk elmulasztottak pótlását vállalja magára ezzel az  

ESZP. 

 Anyagba ágyazottságuk bármily eredményeket is mutat fel a 

technika terén, a szellem és a lélek szárnyalásával nem tudnak mit 

kezdeni. 

 Az egyik és a másik konferencia egymáshoz viszonyított tar-

talmát és formáját nem kell külön előre eldönteni. Az első ta-

pasztalatai természetszerűen fogják nyújtani a másodikra vonatkozó 

tanulságokat. 
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 Minden olyan tanfolyamra áldásomat adom, melynek célja 

túllátni a vaskos anyagi világ határain. Minden tanfolyam azért tanfo-

lyam, mert feltételekhez szabja a jelentkezők részvételét, s a tovább-

jutáshoz is feltételek megvalósítását írja elő . 

 Az ilyen tanfolyamok anyagából nem hiányozhatnak külön-

böző kultúrák szent könyvei, Biblia, Korán, nyugati és keleti miszti-

kusok írásai, és természetesen minden olyan para-jelenséggel foglal-

kozó mű, mely számíthat a tanfolyam résztvevőinek érdeklődésére. 

 Fontos az ilyen tanfolyamoknak működése közben olyan vé-

delmi háló, mely az Én erőmmel rendelkezik. Lesznek, akik in-

díttatást éreznek majd imára, böjtre, és olyan kegyelmi fegyverek 

használatára, mint az ördögűzés, és különböző karizmák működése - 

nyelveken beszélés, ennek magyarázása, prófétálás. - De mindezeket 

csak annyiban szabad engedélyezni, amennyiben vállalják a jelenle-

vők kontrollját.  

 A szeretet légköre csak akkor biztosítható, ha nincs semmiféle 

diktatúra, semmiféle engedelmeskedtetés a karizmák birtoklói és 

gyakorlói részéről, de igenis van részükre. Ha ezek nem alkalmaz-

kodnak a szervezők elgondolásaihoz, akkor nem szólalhatnak meg. 

Rendnek kell lenni! 

 E tanfolyamok végső célja nem lehet más, mint a jelen-

levőknek olyan lehetőségeket, talentumokat felkínálni, melyeket 

használva az egyének személyiségük kibontakozását, a közösség pe-

dig saját organikus fejlődését biztosítva látja. Ilyenkor tud Lelkem 

ereje úgy működni, hogy világotokban, amely már ott áll a végső 

pusztulás határán, menteni tuja azt, ami még menthető.  
 Minden idegfárasztó túlmisztifikáltság csak árt az Én ügyem-

nek. Asztrál-utazgatások és egyéb olyan értelemmel teljesen kontrol-

lálhatatlan jelenségek, melyek elfogadása inkább hiszékenységet kí-

ván, mint tekintélyemen alapuló hit-elfogadást, nagyon könnyen fél-

reviszi még a legjobb szándékú társaságot is. Az ilyen jelenségek 

szinte ki akarják provokálni a jelenlévőktől, hogy higgyenek ezekben, 

mert különben kilógnak a sorból. Így pszichikai kényszert alkalmaz-

nak a jelenlevőkre. 
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 Sajnos próféciám, mely szerint jönnek majd hamis Krisztu-

sok, s ha lehet még a választottakat is megtévesztik, ez most a ti idő-

tökben kezd aktualizálódni. 

 Nagyon természetes, hogy konferenciáitokra kapjanak meghí-

vást karizmatikus körök, személyek. Ezek nélkül nem is lehetséges, 

hogy jó gyümölcsöt teremjetek. 

 Az egyházak támadásaitól ma már nem kell tartanotok. A je-

lenleg működő ilyen szervezetek annyira legyengült állapotban van-

nak, hogy akiknek ártani akarnak, azoknak ezzel inkább használnak. 

 Tudnotok kell, hogy Én mindenki által képes vagyok szólni 

hozzátok. Akik rám hivatkozva beszélnek, azokat nem nehéz fel-

ismerni. Ha környezetük állítja róluk, hogy ők tényleg megtért em-

berek, s mondanivalójuk nyilvános kontrollt nemcsak elvisel, de el is 

vár, akkor jó odafigyelni, hogy mit mondanak, mert aligha beszélnek 

Ellenemre. 

 Itt most elém tárt személyekről nem mondok véleményt. 

Nem, mert részben mindegyik számára nyitva áll a helyes út meg-

találása, másrészt pedig a ti feladatotok, hogy kikönyörögjétek a szel-

lemek megkülönböztetésének karizmáját, s azt használjátok is. 

 Amit a szombathelyiekkel közöltem, vagyis a végítéletről va-

ló beszélgetés fontossága, az aláhúzottan a lényeghez tartozik. Higy-

gyétek már el, nincs sok időtök. Máriának és a többi választottaimnak 

imái teszik lehetővé számotokra azt, hogy meghosszabbodott megté-

résetek érdekében a nektek szánt idő. Itt nem arról van szó, hogy ők 

jobban szeretnek benneteket, mint Én, hanem arról, hogy általuk nőtt 

szeretetetek olyanná, ami mások számára további időlehetőséget biz-

tosít arra, hogy többen hozzám térjenek." 

******************************************************* 

152. AKI AZ ESZP GONDJÁT MAGÁRA VÁLLALTA 
 Uram! Az előbb említett ESZP gondját magára vállaló testvé-

rem kérdezi, milyen irányt adjon, Te milyen irányt akarsz adni lelki 

fejlődésének? 
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 HANG: "Mivel senkitől sem kérek többet, mint amire képe-

sítettem, és senkitől sem fogadok el kevesebbet, mint amire képes, 

ezért bizony az országok közötti ingázás fárasztó munkájára adom 

áldásomat. Most közvetlenül neki szólok: 

 Barátom! Amint a kis magnak földből és napsugárból kell ki-

dolgoznia illatozó szirmait, amint a kagyló a tenger mélyén kemény 

és keserves munkával formálja ki a számotokra értékes gyöngyöt, 

úgy neked sem adok kész téglákat lelked fejlődése érdekében, mert 

neked mondanék ellent, ha a te munkádat vállalnám Magamra. 

 Utazásaid, emberi kapcsolataid olyan tapasztalatok meg-

szerzéséhez juttatnak, melyeket sehogy másképpen meg nem szerez-

hetsz magadnak. E tapasztalatok nélkül pedig közel sem tudnál meg-

felelni annak a feladatnak, melyet Lelkem kiosztott neked. 

 Lelked fejlődése azáltal van biztosítva, hogy amit teszel, azt 

Értem teszed. Ha gyakrabban tudatosítod ezt magadban, akkor arra is 

lesz gondod, hogy amit teszel, azt jól csináld. Ezzel meg is tetted a 

magad részét. A többi az Én dolgom." 

 

153. AKI HALOTT SZÜLEIRŐL ÉRDEKLŐDIK 
 Uram! Egy jó barátom kérdezi Tőled, mi van szüleivel, nagy-

szüleivel? Milyen véleményen vannak róla, mit kívánnak továbbra   

tőle? Kerülhet-e velük kapcsolatba? 

 HANG: "Azok, kik iránt barátod érdeklődik, sokkal jobban 

érzik itt magukat, mint ahogy a Földön valaha is érezhették volna. 

Azok a gondok, problémák, melyek földi életükben rájuk nehezedtek, 

természetesen itt nincsenek. De azért nekik is van megbánni valójuk. 

Amikor fényem átvilágította őket, akkor ők is számot adtak életük 

minden döntéséről, s mondhatom, hogy ennek következtében sokkal 

több öröm és hála töltötte el őket, mint amire számítottak. Így is 

mondhatom: kellemesen csalódtak. Igen, mert itt láthatták világosan 

azt, amit barátod a Földön jelenleg nem láthat. Azt t.i., hogy sokkal 

nagyobb értékűek az Irántam való szeretetből hozott döntések, mint ti 
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a Földön azt el tudnátok képzelni. - Most közvetlen barátodnak szó-

lok: 

 Gyermekem! Jól választottál, mikor szüleidet választottad ar-

ra, hogy rajtuk keresztül vállald földi életed sorsát. Ők is jól vá-

lasztottak e téren annak idején. Tehát nagyszüleid is alkalmas keretet 

biztosítottak arra, hogy szüleid, és majdan te is élő kapcsolatban ma-

radj Velem. Ők itt drukkolnak érted, és nagyon remélik, hogy hama-

rosan találkozhatnak veled. Ezt a hamarosant ne földi mércével 

mérd! 

 Azt viszont meg kell mondanom, hogy bár öröm számukra a 

munkához, emberekhez való hozzáállásod, öröm számukra az, ami az 

Én számomra is öröm, hogy gyakran fordulsz Hozzám, de ők is 

szenvedik azt, amit te szenvedsz, s nem tudnak segíteni abban, ami a 

te felelős döntésed köréhez tartozik. E téren akkor tudnál segíteni raj-

tuk, ha magadon segítenél. 

 Szüleid gyakran vannak közel, nagyon közel hozzád, de arra 

nincs módjuk, hogy érzékszerveiddel megtapasztald őket. Ne is akard 

ezt. Ez nem volna jó sem neked, sem nekik.  

 Ők tudnak minden szavadról. Sokszor tőlük kapod azokat a 

sugallatokat, melyekre szükséged van, hogy helyesen döntsél. De 

semmire sem kényszeríthetnek sem téged, sem mást. Nem is akarnak. 

Az ő véleményük rólad pontosan az, ami az Én véleményem. Ezért 

lehetnek itt Velem. Ezért remélhetik, hogy öröm lesz majd a veled 

való találkozás is itt. Csak Nálam vannak örömteli találkozások. 

 Amit fontos még tudnod: Azok a lelkiismeret-furdalások, me-

lyek időnkint beléd marnak szüleiddel kapcsolatban, ezek bizony he-

lyén valók. De csak addig, amíg Hozzám hoznak közelebb. Ez akkor 

történik, ha arra gondolsz, hogy valamikor e fájdalmak az ő szívüket 

járták át. Őket valamikor, téged most bánt, hogy nem hallgattál úgy 

rájuk, ahogy joggal elvárhatták volna tőled. 

  Adj hálát e bűnbánatért. Nagyböjt nagyon alkalmas olyan bá-

nat felindítására, mely tisztít, és örömet érlel a lelkedben. Ez Nekem 

is és ez szüleidnek is kívánsága. 
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 Adj hálát szüleidért, őseidért, akik jelenben is sokat segítenek 

neked, és akik mind várják a jövőbeli boldog találkozást veled. 

 Megáldalak, hogy jobban tudj reményből élni. Vess keresztet 

magadra!" 

******************************************************* 

154. ÚJRA SZÜLETIK-E JÉZUS A FÖLDRE? 
 Uram! Olyan kérdéseket teszek Eléd, melyek ma sok embert 

foglalkoztatnak. Valóban újra le fogsz születni a Földre? 

 HANG: "Ezt teszem mindennap. Mikor értitek már meg, 

hogy jobb nektek az az állapotom, melyben szívetekben lakhatom, 

mint volt, mikor a názáreti Ács formájában voltam köztetek? A hi-

székenység és a hit nagyon különböző tartalmat hordoznak. Ahogy 

erősödik az egyik, úgy gyengül a másik.  

 Testvéred egy könyvről kér Tőlem véleményt, melynek címe: 

Beavatás. Testvéredben a könyv "sok mindent helyre tett". Erre ezt 

mondom testvérednek: 'Gyermekem! Ha nyitott vagy a szellemi fej-

lődés irányában, akkor még többször is késznek kell lenned arra, 

hogy átrendezd azt a rendet, melyet most a legjobbnak tartasz. Szá-

modra sincs ma a Földön jobb mérce, mint a négy evangéliumom. 

Ezekből lehet Engem legjobban és legsallangmentesebben megismer-

ni.  

 Aki evangéliumaim olvasása kapcsán olyan problémák előtt 

találja magát, melyeket megoldani nem tud, az ne a Szentírás többi 

részeinek odaigazítása által akarjon tiszta látásra jutni, mert Engem 

nem lehet ezek által kiegészíteni, csupán fölerősíteni vagy eltorzítani. 

Engem csak az evangéliumok által lehet kiegészíteni a józan ész 

használata mellett. Aki nem így tesz, az a legképtelenebb képet képes 

kialakítani Rólam magában. 

 Légy hát nyitott abban az irányban, melyet az evangéli-

umaimban elhangzott szavaim alapján fogadtál el ÚT-nak. És ha 

ezeknek jobb megértése következtében változtatnod kell a mostani 

renden magadban, akkor, de csak akkor tedd is meg ezt. 
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 Elmélkedéseidben gyakorlati következtetéseket csak olyan 

irányban szabad tenni, melyek szinkronban vannak tanításommal. Ha 

bárkitől elirányítást akarsz kapni, csak akkor fogadd el a felkínált ta-

nácsot, ha az az evangéliumokban föllelhető szavaimmal igazolható. 

Még a római pápától se fogadd el azt, ami nem igazolható ismert 

szavaim alapján. Egyetlen tévedhetetlen ember létezik a világon, a 

megtestesült Istenember. Ez Én vagyok. Engem lehet magyarázni, és 

lehet félremagyarázni. Azok magyaráznak félre, akik nem fogadnak 

el Engem Út-nak, csak Igazságnak és Életnek. Az fogad el ÚT-nak, 

aki tudja, hogy nincs visszabántás, de van állapotszerű megbocsátás, 

és legalább törekvés arra, hogy lássa meg azt a rászorulót, akin segí-

tenie kell. 

 Ha elmélkedéseid ebben az irányban lendítenek, akkor jó úton 

haladsz. 

 Azért is jelentem meg emberként, hogy tudd olyan néven ne-

vezni az Istent, akiről legalább némi képet is kialakíthatsz magadnak. 

Létben tartó módon vagyok benned úgy, mint Isten Egyszülöttje. És 

téged irányítani akaró módon vagyok benned Lelkem által úgy, mint 

a Názáreti Ácsban voltam. Tehát LÉTAZONOSSÁGBAN 

VAGYUNK EGYMÁSSAL! Ezért oly fontos, hogy magatartásbeli 

azonosságban is legyünk még akkor is, ha ennek természetes követ-

kezménye a sorsazonosságunk. 

 Gyermekem! Tudni vágyásod gyökere szent, és Általam meg-

kívánt forrás benned. De az irányt csak felajánlhatom, s meg nem 

szabhatom. Az volna a jó, ha egyre inkább csak az érdekelne, ami 

Engem érdekelt földi életemben. Engem csak az érdekelt, hogy ho-

gyan tudnám átadni nektek azokat az örökkévalóságban megtapasz-

talt boldogító tartalmakat, melyeket egy szóval SZERETETNEK le-

het nevezni. 

 Nemcsak Én jöttem le ezért a Földre. Ezért vagy te is itt. 

Ezért, és semmi másért! Amivel odaát nem lehet mit kezdeni, azzal 

itt a Földön nem szabadna sokat foglalkoznod. Itt minden eszköz. 

Egy eszköz annál fontosabb, minél jobban segít a CÉL eléréséhez. A 

CÉL-nak a feladata az, hogy tökéletesítse a célba törekvőt. A CÉL-
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nak, és nem MÁS-nak. Ha ezt a CÉLT világosan látod, akkor óriási 

értékűvé nőhet előtted akár gyermeked megsimogatása is. 

 Szereped tehát annak a szeretetnek megtisztítása, amely Lé-

temmel azonos. - Megáldalak!" 
******************************************************* 

155. ÉLETRENDEZÉSHEZ KÉR TANÁCSOT VALAKI 
 Uram! Egyik barátom szeretné nagyon jól rendbe tenni életét, 

s ehhez fontosnak tartja, hogy annak szüleitől halljon véleményt, 

akiknek gyermekével évekig élettársi viszonyban élt. 

 HANG: "Az említett szülőkkel oly laza a kapcsolatom, hogy 

véleményük valójában nincs is. Ők nem szenteltek arra valami nagy 

és sok figyelmet, hogy leányuk lelki fejlődését számon tartották vol-

na. 

 A Földön nagyon sokan vannak olyan szellemileg leállt fejlő-

désű emberek, akik azáltal törekszenek problémamentesen élni, hogy 

nem alakítanak ki felelősséget hordozó véleményt sem a maguk, sem 

mások életéről. 

 A kérdezettek sokkal jobban el szoktak lenni foglalva önma-

gukkal, sem mint a te barátod érdekelné őket. Leányukkal sincs lelki 

kapcsolatuk az emlékezés szintjén. Tehát nem tudnak róla. Nem is 

akarhatnak tudni róla az örök életére vonatkozóan. Mással vannak el-

foglalva, nem veletek. Valójában Velem sem. De ez nem maradhat 

így örökké! Természetesen egyszer ők is eljutnak oda, arra a szellemi 

szintre, mely az Én fényemben mutatja meg számukra is a fejlődésük 

útját. De még nincsenek ott. 

 Így tehát barátod tőlük ne várjon élete rendbe szedéséhez tá-

mogatást. Ők erre egyszerűen képtelenek." 

******************************************************* 

156. EGY SZÍVBETEG LEÁNY KÉTSÉGBEESETT 

         REMÉNYKEDÉSE 
 Uram! Egy húszéves szívbeteg leány fordul Hozzád. Te őt is, 

mint társait, olyan boldogságra teremtetted, mely reménye szerint be-

teljesítik azokat a vágyakat, álmokat, melyek csíráit az ő szívébe is 
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beleültetted. Ott áll az élet kapujában, s fél. Fél, mert egészségi álla-

pota és az eddigi kapcsolata Veled nem bíztatja a szép jövő irányába. 

Szólj, Uram, hozzá, mivel a Te szavaidnak nemcsak gondolatközlő 

ereje van, de teremtő erővel is rendelkeznek. Teremts e leányba új 

szívet, Uram! Nálad a szeretet körén belül minden lehetséges! 

 HANG: "Hagyd abba! - Senki nem szereti e leányt úgy, mint 

Én, és nem is fogja senki úgy szeretni tudni, mint Én. Most neki szó-

lok közvetlenül: 

  Drága, drága Gyermekem! Mit is mondjak most neked olyat, 

amire boldogan rá tudnád mondani az áment? A férjhez menéseddel 

és gyermek utáni vágyaddal kezdeném. 

 Valójában egyik sem rajtad áll. Jaj, de nehezen hiszed ezt el. 

De nemcsak te vagy így. Így vagytok szinte mindannyian. Mivel a 

házasság érvényességéhez feltétlenül szükséges a szabad döntés, 

azért úgy gondoljátok, hogy az oda vezető utat is szabad döntéseitek 

előzték meg. Nem így van. Ezt főleg azoknak életéből lehet látni, 

akik bármennyire is szeretnének, nem tudnak házasságba kerülni. Bi-

zonyára te is ismersz ilyeneket. 

 A magyarázata ennek egyszerű. Minden ember általában azo-

nos vágy és ösztönvilággal felszerelve indul útnak. Viszont már szü-

letése előtt mindenki nagy vonalakban kipontozott sorstervre mon-

dott igent, melyről le nem térhet. Ez nem predestináció és nem is fa-

talizmus. Sorstervének megvalósításában mindenki szabadon eldönt-

heti, hogy boldog lesz benne vagy sem. Boldog még senki sem lett 

azáltal, hogy házasságra lépett. A házasság nem arra való. Azért csa-

lódik szinte mindenki a házasságában, mert azt hitte, hogy az fogja 

majd boldoggá tenni. Nem. Boldoggá csak Én tudok tenni embert. 

Ezt meg tudom tenni azzal is, aki házasságban él, és azzal is, aki nem 

él házasságban. Persze boldogtalanná sem tud senki tenni senkit sem. 

De önmagát bárki boldogtalanná tudja tenni. Mert mi a boldogság? A 

jó birtoklása az elvesztés félelme nélkül.  Így is mondhatom: A Tőlem 

elfogadott benső béke. Efelé itt a Földön csak haladni lehet, de tel-

jesen meg nem valósítható. A mulandóság képtelen rögzíteni az 

örökkévalóságot. Erre csak az örökkévalóság képes, mely más di-
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menzió. Döntő tehát az a látás, az a szemlélet, ahogy nézed a rajtad 

kívül lévő világot. Boldogságodat illetően az nem objektív valóság. 

Döntően tőled, látásodtól függ, hogy mulandó események boldogíta-

nak vagy elkeserítenek. 

 A gyermekáldást legtöbb esetben csak addig élitek meg ál-

dásnak, míg nincs gyermeketek. A fantázia által megszépített és a 

vágyak által táplált kép nagyon másképpen néz ki a valóságban, mint 

az álmok világában. De ennek a gondolatnak elfogadása is megta-

pasztalás által lehetséges csupán. 

 Gyermekem! Amit kérek tőled: Ne az legyen gondod, mi tör-

ténik veled, hanem az, hogy mi történik benned Velem. Ez, és csak 

ez oldja meg életed problémáit. 

 Valamit még a megkeresztelésedről. Attól nem lesz senki ke-

resztény, hogy megkeresztelték. Attól csupán megkeresztelt lesz. Ke-

reszténnyé senki nem válik szertartások által, csak olyan magatartás 

melletti döntés által, melyben Én nem egy leszek életében a sok kö-

zött, hanem abszolút ELSŐ. Vagyis Én mondom meg, hogy ki vagy 

mi a második. Bennem csalódni nem lehet. De csak Bennem nem le-

het csalódni! 

 Vágyakozz nagyon arra a Lélekkeresztségre, melyet megígér-

tem enyéimnek, s melynek lényege az, hogy a vágyakozó ezt éli meg: 

SZERELMES BELÉM AZ ISTEN! 

 Megáldalak békét adó Jelenlétemmel!" 

******************************************************* 

 

                    KERESZTÚT MEDJUGORJÉBEN                                        

                                                    157.                                                                                        
                      ELSŐ STÁCIÓ 
 Uram! Évekkel ezelőtt Medjugorjében szinte naponta tartot-

tam KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁGOT az ottani zarándokokkal. Akkor 

Te sok olyan gondolatot adtál, melyek ma is szívemben élnek. Mivel 

jelenleg 1994. nagyböjti időszak van, kérlek, segítsd visszaidézni 
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azokat az akkor Tőled jövő gondolatokat, hogy mások is épüljenek 

lelkileg általuk. 

 HANG: „Szívesen teszek eleget kérésednek. Valóban akkor 

is veled voltam, és Én sugalltam annak a keresztúti ájtatosságnak 

legtöbb gondolatát. Most tehát hallgass Rám! 

 Az első állomásnak ezt a nevet adtátok: Jézust Pilátus halálra 

ítéli. - Akkor és ott Pilátus mondott egy olyan kijelentést, mely nem 

tőle eredt, illetve ő nem is tudta, hogy mennyire igazat mondott. E ki-

jelentés így hangzott: 'Íme az ember!' - Ezt ő Rám mutatva mondta. 

Bizony senkire sem mondhatta volna ezt ott Rajtam kívül. Akkor 

csupa embertelen emberekkel voltam körülvéve. 

  Fontos tudnotok: Embernek mindenki azért születik a Földre, 

hogy EMBERRÉ váljék. Ez azt jelenti, hogy nem elég emberi apától 

- anyától születni. Szentlélekből kell megszületnie annak, aki Isten 

szemében embernek akarja tudni magát. Ennek az útja pedig: 

VÁGYAKOZÁS. Csak az képes vágyakozni arra, hogy Lélekből 

megszülessék, aki hiszi, hogy ez lehetséges, és aki szenvedi, hogy ez 

még nem történt meg életében. 

 Én ott Pilátus előtt nagyon tudtam, hogy ott csak egy ember 

van jelen, az Emberfia. 

 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 zúgoló-

dik, 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. 

 Van hát boldogító szenvedés. Ennek egyik és legfontosabb 

összetevője az a hit, mely jelenlétemben nem kételkedik soha. Sőt! 

Akkor virul ki igazán, mikor a hitetlenek kétségbeesnek. Rólam azok 
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tesznek tanúságot, akikről leolvasható, hogy nem körülményeik job-

bak másénál, hanem hozzáállásuk körülményeikhez más, mint azok-

nak, akik boldogtalanok.  

 Azok tesznek tanúságot Rólam, akik nem kívülről befelé, ha-

nem belülről kifelé akarják szebbé tenni a világot. Akik nem gazda-

sági csodáktól, hanem az újjászületés csodájától várják a megoldást. 

 Ha semmi mást, csak ezt az egy stációt komolyan átelmél-

keded, már megoldottad életedet. Igen, mert felismered, hogy más az 

IGAZSÁG, és más az, mikor az igazad keresed. Az igazadat ne Ná-

lam keresd. Azt az ördögnél találod meg. Ott mindenki azt hangoztat-

ja: mégis nekem lett igazam. 

 Az igazság rendje helyett vállald inkább az irgalom rendjét." 

******************************************************* 

                                    158. 
                                 MÁSODIK STÁCIÓ 

 
 Második stáció: Jézus vállára veszi a keresztet. 

 HANG: "Többféle kereszt van. De mind azonos abban, hogy 

azok, akik Hozzám tartoznak, azok nem csupán elszenvedik, hanem 

vállalják is keresztjeiket Irántam való szeretetből. Van azonban olyan 

kereszt, melyet ha valaki elvisel, már vállalja is. Ez az a kereszt, mely  

természeted és körülményeid folytán keletkezik. Természetedet min-

denhová magaddal viszed, s körülményeid is mindig lesznek. Az eb-

ből adódó kereszt elviselésének megoldása az önszeretet körébe tar-

tozik. 

  Az önszeretet: csúcsérték. 'Szeresd felebarátodat, mint ön-

magadat.' Az szereti helyesen önmagát, aki azokat a körülményeket, 

melyeket nem ő választott, önismeretének elmélyítésére használja fel. 

Ilyen volt az a lator, aki a kereszten ismerte fel igazi én-jét. Ha valaki 

így áll ehhez a keresztjéhez, akkor az már hallhatja: 'Még ma Velem 

leszel a Paradicsomban.' Körülményeidet tehát ne zúgolódásra, ha-

nem önismeret-szerzésre használd fel! 
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 Most nem térek ki a többi kereszt taglalására. Majd a ti-

zenkettedik stációnál. Itt csupán arra hívom fel figyelmeteket, hogy 

nem elég elviselni keresztjeiteket. Vállalni kell azokat! Hozzám nem 

lehet csupán passzív magatartással kapcsolódni. 

 Csupán beletörődni a szenvedésekbe, ez a magatartás méltat-

lan ahhoz az emberhez, aki Hozzám akar tartozni. 

 Aki vállalja keresztjét, az ezzel Engem is vállal." 

******************************************************* 

                                       159. 
                                 HARMADIK STÁCIÓ 

 
 Harmadik stáció: Jézus először esik el a kereszttel. 

 HANG: "A Biblia csak annyit tudósít ezzel kapcsolatban, 

hogy roskadozva vittem keresztemet. A hagyományotok három elesé-

semről tudósít benneteket. Teszi ezt azért, mert Lelkem nagyon al-

kalmasnak ítéli meg ezt a szemléletet arra, hogy lelkileg közelebb ke-

rüljetek Hozzám. 

 Elmélkedjünk hát együtt. Most nem a történelmi hűség a lé-

nyeg, hanem a megőrzött hagyomány léleképítő tartalma." 

 Uram, belül hallom, akarod, hogy átvegyem a szót. Te itt a 

keresztutad elején eleséseddel nem fizikai gyengeségedre akartad fi-

gyelmünket felhívni, hanem arra a szándékodra, amiért eljöttél kö-

zénk. 

 Porba hullottál, mert bennünket keresni és megtalálni jöttél, 

és bizony ott kellett keresned bűnökkel bemocskolt lelkünket, ahol 

megtalálhatók vagyunk: a föld porában. 

  A szennyben, a piszokban találhatsz csak ránk, ember és is-

tengyilkosokra, akik a NE ÖLJ parancsot nem, hogy megtartottuk 

volna, hanem annyira intézményesítettük a gyilkosságra felkészülést, 

hogy még Téged is, akiről mindenki tudhatta, hogy főfoglalkozásod a 

másokon segítés volt, gátlástalanul halálba korbácsoltunk.  

 Uram! Te jöttél megkeresni elcsatangolt bárányaidat. Tudom 

Uram, hogy az a bárány, amelyik elcsatangolt, az béget, mert nem ta-
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lálja helyét. Te csak azokat a bárányokat tudod megtalálni, akik elté-

vedtek. De akik elbújnak előled, azok lapítanak, azok nem bégetnek, 

azok nem akarják Nálad magukra irányítani a figyelmedet. 

 Mi, Uram, a föld porában sóhajtunk, ha tetszik, bégetünk, 

csak találj meg bennünket Te, porba hulló jó Pásztor." 

******************************************************* 

 

                                    160. 
                               NEGYEDIK STÁCIÓ 

 

 Negyedik stáció: Jézus találkozik Máriával a keresztúton. 

 HANG: "Ha két lobogó láng találkozik, annak nem az a kö-

vetkezménye, hogy kioltsák egymást, hanem ennek ellenkezője. Erő-

sítik egymást! Ez történt akkor is, mikor Máriával, Édesanyámmal ta-

lálkoztam a keresztúton. Ő ott nem a kezét tördelő, Engem megmen-

teni akaró, odaadottságomról lebeszélni akaró lélekkel nézett Rám, 

hanem bátorító, buzdító, erősítő tekintettel. Ő ott akkor már a 

NAGYASSZONY volt. Vele a napsugár, a fény jelent meg kereszt-

utamon. Ennek megtestesítői voltak azok, akikkel utána találkoztam: 

cirenei Simon, Veronika, az Engem sirató asszonyok. 

 Fontos ezt tudnotok, mert a ti életetek keresztútján is Anyám 

meg akar jelenni, hogy vele cirenei Simonok, Veronikák, részvétet 

sugárzó személyek vegyenek körül benneteket.  

 Anyám akkor is, most is Isten erejét közvetíti. Köszönjétek 

ezt meg Néki!" 

******************************************************* 

 

                                    161. 
                                 ÖTÖDIK STÁCIÓ 

 
 Ötödik stáció: Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszt-

hordozásban. 
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 HANG: "Ma ezt a Simont szent Simonnak mondjátok. És 

joggal. Nem a szeretet hiánya volt az, ami benne a húzódozást kivál-

totta, 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. 

 Simonnak nem kellett sok idő ahhoz, hogy valami szívbe-

markolót fölismerjen. Azt t.i., hogy Én ártatlan vagyok, és hogy ő 

jobban rászorul az Én segítségemre, mint Én az övére. 

             E stáció számotokra súlyos üzenetet hordoz. Halljátok!: 

Mindenki rászorul az Én segítségemre, de ez kapcsolatunknak csupán 

egyik fele. Nem elég, ha valaki csak idáig jut. A másik, és ez tud iga-

zán rajtatok is segíteni, ha felismeritek, hogy az Én ügyem csak álta-

latok, a ti nekifeszülésetekkel valósítható meg. Nem tudok rajtatok 

igazán segíteni, ha ti nem álltok szívvel-lélekkel az Én ügyem mellé, 

melynek lényege a bölcsességgel átitatott erő-nem-alkalmazás." 

******************************************************* 

  

                                       162. 
                                     HATODIK STÁCIÓ 

 
 Hatodik stáció: Jézus találkozik Veronikával a keresztúton, s 

Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak. 

 HANG: "Íme két ágrólszakadt szegény ember találkozása. 

De mert mindegyiknek szeretet van szívében, azért most is tudnak 

adni egymásnak. Veronikának nincs más, amit adhatna, mint kendő-

je. Leveszi hát, s odanyújtja a véres arcú szenvedőnek. Nekem nincs 

más, amit adhatnék, mint ütésektől, töviskoronától vérben ázott te-

kintetem. Ezt hagyom a kendőn, és úgy nyújtom vissza Veronikának.  

 Aki szeret, annak mindig van adnivalója. Igen, mert nem azt 

nézi, hogy a másiknak mije van, hanem azt, hogy mire szorul rá a 

másik. S mivel a szeretet leleményes, ha rászorulóval találkozik, 
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mindig meg tudja látni önnön gazdagságát, mellyel segíteni képes ott, 

ahol kell. 

 Aki szeret, annak lehet, hogy üres a zsebe, de szíve mindig te-

le van olyan értékekkel, melyek segíteni képesek. Egy jó szó, ha 

szívből jön, eljut annak szívéig, akihez címezve van. S a dolgok min-

dig a szívben oldódnak meg. Vagy a szívben, vagy sehol. 

 E Stációnál a világ két leggazdagabb szívű embere talál-

kozott. Mindegyik tudott ajándékozni, s mindegyik megajándé-

kozottnak tudhatta magát." 

******************************************************* 

 

                                        163. 
                                     HETEDIK STÁCIÓ 

 
 Hetedik stáció: Jézus másodszor esik el a kereszttel. 

 Uram! Ennél a stációnál eszembe jut gyakori elesésem.  

 HANG: "Igen. Bukdácsolás az egész földi életetek. Sokszor 

ez el is veszi kedveteket attól, hogy újra és újra próbálkozzatok. Pe-

dig próbálkoznotok kell. 

 Ha a keréken a porszem öntudatra ébredne, bizonyára fájlalná, 

hogy állandóan ingajáratban van. Hol fönn, hol lenn. Így vagytok ti 

is. De hát ezáltal megy a kocsi előre. Sokan ostobának tartották azt a 

papot, aki egyszer valakinek - aki már nagyon unta, hogy minek kell 

mindig meggyónnia ugyanazokat a botlásait - azt a penitenciát adta, 

hogy legalább tízszer menjen kosárral a kútra vízért. - De hát a ko-

sárból kifolyik a víz! - mondta a gyónó. Ez igaz - mondta a pap -, de 

a kosár mégis így lesz tisztább. Erről van szó. A disznó azért disznó, 

mert nem csak belekerül a pocsolyába, de ott jól is érzi magát. Te is 

gyakran belekerülsz különböző erkölcsi pocsolyákba. Addig vagy 

ember, míg ott nem érzed jól magad, míg fölébredhet benned a vágy, 

hogy kikerülj onnan. E Stációtól ezt tanuld meg!" 

******************************************************* 

                                        164.  
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                                  NYOLCADIK STÁCIÓ 

 
 Nyolcadik stáció. Jézus találkozik az Őt sirató asszonyokkal. 

 HANG: „Vajon mikor értitek meg, hogy Engem nem siratni   

kell, hanem követni?! Higgyétek el, hogy még keresztutamon sem 

voltam sajnálatra méltó. Akkor is és most is a Velem együtt érző szí-

vek legritkább esetben vállalnak Velem sorsazonosságot. Sajnálkozá-

sotok legtöbbször csupán pótcselekvés, hogy ne kelljen Értem és Ve-

lem együtt szenvednetek. 

 A "belül zöldellő ág" még akkor is irigylésre méltó, ha külső 

viharok tépik, cibálják ágait. 

 Nagyon fontos a sorrend: Előbb kövessetek, s utána, ha még 

úgy érzitek, sírjatok, de ne Értem, hanem Velem, értetek, gyermekei-

tekért, Jeruzsálemért." 

******************************************************* 

                                       165. 
                                 KILENCEDIK STÁCIÓ 

 
 Kilencedik stáció: Jézus harmadszor esik el a kereszttel. 

HANG: "Ez a REMÉNY stációja. Nem lehet annyiszor elesnetek, 

hogy föl ne lehetne újra kelnetek. Ne engedjétek, hogy reménytelen 

eset legyetek önmagatok számára. A lélek AIDS-betegsége a remény-

telenség. Annyira tönkre tudja tenni a lélek immunrendszerét, hogy a 

legkisebb kudarc is halálos bajba képes azt sodorni. Aki még nem 

tört le minden olyan antennát lelkéről, mely fogni képes az Én jelen-

létem valóságát, annak reménykedni még akkor sem nehéz, ha teljes 

sötétség veszi is körül. Igen, mert aki hisz Bennem, az a NAP-nak 

gyermeke." 

******************************************************* 
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                                    166. 
                                    TIZEDIK STÁCIÓ 

 
 Tizedik stáció: Jézust megfosztják ruháitól. 

 HANG: "Ez a stáció az ADÁS ÉS A VEVÉS világának ta-

lálkozója. Az adó mindent odaad, a vevő mindent elvesz. Mindent? 

Nem. A Vevő csak azt képes erőszakkal elvenni, amit az Adó előbb-

utóbb úgyis elhagyni kénytelen. Ostoba fintora ez a mulandó világo-

toknak.  

 A mulandó javak értéktelenségét, a szegénység eszményítését 

már azzal kimutattam, hogy születésem helyéül rongyos istállót vá-

lasztottam, s még a sír is idegen ember temetkezési helye volt, tehát 

még az sem volt az Enyém, ahová holttestemet elhelyezték. E két 

pont között pedig elmondhattam, hogy a rókáknak, madaraknak van 

lakásuk, de Nekem nincs, hová fejem lehajtsam. Tanítványaimat is a 

szegény néprétegből választottam. Az egyik, aki ugyancsak ismerte a 

pénz értékét, mivel vámos volt, még nevét is Mátéra változtatta, mi-

kor követésemre hívtam. Én egész életemben nem foglalkoztam 

pénzzel. Volt tanítványaim között, aki tette ezt. Júdás volt a neve. 

 És most, mielőtt elvennék mulandó életemet, előbb még ru-

háimtól is meg kell válnom."  

******************************************************* 

                                         167. 
                                 TIZENEGYEDIK STÁCIÓ 

 
 Tizenegyedik stáció: Jézust keresztre szegezik. 

 HANG: "Nem vagyok elválasztható a kereszttől. Szenvedés 

nélküli szeretet jelenleg még a Mennyországban sincs. Nincs, mert a 

szenvedés nem ellentéte a boldogságnak, viszont velejárója az 

együttérzésnek. Aki szereti a szenvedőket, az szenved is velük. 

Atyám is szenvedett Velem a kereszten. Én is szenvedek veletek a ti 

keresztjeiteken, és mindazok, akik szeretnek benneteket, azok így 

vannak, akár a Földön, akár az égben. 
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 Szeretet nélküli szenvedés sajnos van. Nagyon is van. Ez a 

pokol. Az igazságnak az a rendje, ahol 'kisül Isten igazsága!', ahogy 

ti mondjátok. 

 A Velem szenvedés nemhogy ellentéte a boldogságnak, ha-

nem velejárója. Van ilyen, hogy 'boldogok, akik sírnak.' De jó és fon-

tos azt is elfogadni, hogy végső kifejlettségében örök egyes-egyedül 

az a SZERETET, mely már leoldott magáról minden szenvedést." 

******************************************************* 

                                        168. 
                              TIZENKETTEDIK STÁCIÓ 

 
 Tizenkettedik stáció: Jézus meghal a kereszten. 

 HANG: "Beteljesedett! -  

 Isten mindenütt jelen van? Nincs mindenütt jelen. Van egy 

ördögi pont, ahol nincs jelen az Isten. Ez a BŰN. Ez az Isten és az 

ember akaratának metszéspontja. Ez a bűn, és ez a kereszt. Amikor 

az Én égbe törő akaratomat metszi a ti – földön kígyó módjára kúszó 

– akaratotok, akkor követtek el bűnt, és akkor születik meg a Földre a 

szenvedés, a kereszt. Minden bűnnek következménye: szenvedés. 

Nincs bűnhődés nélküli bűn. Csak büntetéssel járó bűn van. Valaki, 

sőt mindenki kénytelen kivenni részét mindenkinek bűnéből, mivel 

nincs ember, aki külön sziget lenne e földi lét-tengerben. 

 E stáció nem a szenvedés megszüntetéséről beszél, hanem ar-

ról, hogy miképpen viszonyuljatok a szenvedéseitekhez. 

 Három kereszt áll a Golgotán. A bal lator keresztje: Amikor  

valaki saját szenvedését kivetítve másoknak okoz szenvedéseket. A 

jobb lator keresztje: Amikor valaki úgy vállalja keresztjét, hogy az 

önismeretre juttatja. A harmadik az Én keresztem. Mikor azért válla-

lom a szenvedést, hogy békességteremtő erő sugározzék abból a ke-

resztből, melyet ártatlanul vállaltam. 

 Szívemet arra az ördögi pontra teszem, a keresztnek arra a 

metszéspontjára, amely Isten és ember akaratának metszését szimbo-
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lizálja. E pillanattól már a bűnben is megtalálható az Isten! Az érted, 

miattad, de nem helyetted szenvedő Isten. 

 Aki még nem tette teljesen tönkre benső világát, az ha máshol 

nem, hát a bűnben, a bűnbánatban megtalálhat engem. Csak a bűnte-

lenekkel nem tudok mit kezdeni." 

******************************************************* 

                                         169. 
                              TIZENHARMADIK STÁCIÓ 

 
 Tizenharmadik stáció: Jézus testét leveszik a keresztről, és a 

Szűzanya ölébe helyezik. 

 HANG: "Ez Mária stációja. Amit Én elszenvedtem testem 

sebei által, az a szenvedés mind ott volt Mária szívében. Ő éppen 

úgy, mint Én, mindent odaadott. Ő éppen úgy a mindent odaadás, 

mint Én. 

 A földi anyák szíve képes megszakadni, ha halott gyerme-

küket kell magukhoz ölelni. Az Én Anyám edzett szíve ma is képes 

sok-sok halott gyermekét szívén hordani abban a reményben, amely e 

stációnál is erőt adott neki. Feltámad gyermekem! 

 A sok Mária-jelenésnek magyarázata ez. Ő szívén hord ben-

neteket, és bízik feltámadásotokban. E hagyományos tizenhármas 

számot tűzte a Fatimai jelenések hónapjainak homlokára. Szíve bi-

zalma hozza le ma is őt a Földre nap mint nap Medjugorjében. Anya, 

aki csak életet ismer, s gyermekei lelki halálával megbékélni képte-

len." 

******************************************************* 

                                        

                                                 170. 
                            TIZENNEGYEDIK STÁCIÓ 

 
 Tizennegyedik stáció: Jézus holttestét sírba teszik. 
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 HANG: "Az első keresztény temetés. Kis gyászoló csoport. 

Van szeretetük, de már nincs reményük. A remény nélküli szeretet 

pedig olyan, mint a tőrrel átjárt szív dobogása. Haldoklás. 

 Nem, akkor még nem. Csak később jutott eszükbe az utolsó 

vacsora terme, ahol még az asztalon lévő kenyérmorzsák az Én meg 

nem szüntethető, halhatatlan jelenlétemről beszéltek. Igen. Ahol ket-

ten-hárman összejönnek Nevemben, ahol elhangzanak Irántam való 

szeretetből, az irántatok való szeretetemből kimondott szavaim: Ez 

az én testem, vérem!, ott folytatódik életem bennetek és általatok és 

veletek. Pontosan az az élet, melyet e vacsora előtt éltem elétek. Most 

már nektek kell ezt élnetek mások elé. Ezért vagyok bennetek! 

******************************************************* 

 

171. 
TIZENÖTÖDIK STÁCIÓ 

 
     FELTÁMADT JÉZUS, ALLELUJA! 
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                             TARTALOMJEGYZÉK: 

 

 

szám                                                                                            

85. Előszó 
86. Vélemény a papi nőtlenség állapotáról 

87. Mások megváltoztatásáról 

88. Megenyhíti az Úr azokat, akik Hozzá jönnek 

89. Egy kievi nő, aki keresztre feszítteti magát 

90. Akinek gond, hogy nem kap elég fizetést 

91. Törvényszerű, hogy ellensége az embernek saját háza- 

népe? 

92. Egy álom magyarázata 

93. Egy anyós problémája 

94. Advent jelentősége 

95. Nagyobb a nyomor, mint rendszerváltás előtt volt 

96. Amin Jézus is csodálkozik. Mire jó, ha valaki megcsó-

kolja a földet? 

97. Akiket leeretnekeznek a hivatalos egyházi személyek 

98. Súlyos autó-baleset áldozatairól 

99. Aki szenvedi testvére hitetlenségét 

100. Aki kezdőnek tudja magát és harmóniára vágyik 

101. Egy rákos beteg vágya benső béke után 

102. Vélemény a természetgyógyászatról 

103. Aki többet vállalt, mint ereje bírja 

104. Aki olyasmiben kér tanácsot, amit nem hoz nyilvá-

nosságra senki előtt 

105. A Biblia súlyos erkölcsi ellentmondásairól 

106. Az élet elfogadásáról 

107. A szabadságról és a HANG hitelességéről 

108. Három kérdés: Jó úton jár-e testvérem, mi a feladata és 

miért vall kudarcokat? 
109. Aki túlságosan nyitottá vált idegen hatások befogadásá-

ra 
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110. Akit elhagyott hitvese, s nem ért meg gyermeke 

111. J. Greberről. Tisztázások 

112. Tudatosan ferdít Greber? 

113. Honnan igaz, hogy van jobb, mint amit Gréber írt? 

114. Mit javasolsz az egyházak helyett? 

115. Mi származik az ördögtől? 

116. Van-e Istentől származó kézrátételes gyógyítás? 

117. Amit tudni kell a bioenergiáról 

118. Pár gondolat a BOKOR bázisközösségről 

119. Helyes magatartás-e a nagy elfoglaltság? 

120. Valamit a könnyek adományáról 

121. Nevezhető-e nem-jézusinak egy hagyományos keresz-

tény? 

122. Van-e értelme imádkozni halottainkért? 

123. Vélemény a temetőkről 

124. Bizonytalanság az agykontroll, jóga, emberi kapcsola-

tok terén 

 

125. Aggódás mások lelki üdvéért 

126. Van-e Istentől jövő papi hivatás? 

127. Bizonytalanság házasság előtt 

128. Van-e meg nem hallgatott ima? 

129. Hamvazószerdáról papoknak 

130. Fogalmak tisztázása: Szerénység; alázat; józan ész, jó 

szándék; nyárspolgár; önzés; önfegyelem 

131. Üdvözül-e mindenki, aki meggyőződése szerint él? 

132. Egy leendő könyv megjelenéséről 

133. Egy látó, halló ember kontrolláltatni kívánja magát 

134. Valaki véleményt kér önmagáról 

135. Vélemény a lombik-gyermekekről  

136. Kapcsolatteremtés őrangyalainkkal 

137. Vélemény az automatikus írásról 

138. A vegetárius életmódról 

139. Helyes-e Sai Baba tanítása? 
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140. Aki fölött átcsaptak a hullámok 

141. Aki már mindent megmozgatott imájával, s mégsem 

mozdul semmi 

142. Egy anya szenved gyermeke halála miatt 

143. Egy önmagával elégedetlen ember 

144. Aki nem találja helyét 

145. Máriáról 

146. Jó-e feleleveníteni a múltat? 

147. Egy vergődő lélek vigaszra vár 

148. Egy iszákos fiú és egy idős anyós malomkövei között 

149. Aki várja választottja gyógyulását 

150. Hogyan rendeződnek dolgai annak, aki Jézushoz  

 tartozik? 

151. Az ESZP-ről 

152. Aki az ESZP gondját magára vállalta 

153. Aki halott szüleiről érdeklődik 

154. Újra születik-e a Földre Jézus? 

155. Életrendezéshez kér tanácsot valaki 

156. Egy szívbeteg leány kétségbeesett reménykedése 

157. Keresztút Medjugorjében. Első stáció 

158. Második stáció 

159. Harmadik stáció 

160. Negyedik stáció 

161. Ötödik stáció 

162. Hatodik stáció 

163. Hetedik stáció 

164. Nyolcadik stáció 

165. Kilencedik stáció 

166. Tizedik stáció 

167. Tizenegyedik stáció 

168. Tizenkettedik stáció 

169. Tizenharmadik stáció 

170. Tizennegyedik stáció és a TIZENÖTÖDIK STÁCIÓ 
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A könyv szerzője 1927. november 27-én született /Hont m./ Szob 

községben, egy tizenkét-gyermekes család ötödik gyermekeként, 

mint első fiú. 

Tanulmányait Székesfehérvárott és Szegeden végezte. 

1954-ben szentelték pappá. Egy évig káplán, majd hitoktató. 

1960-tól az Állam nem engedélyezi hivatalos működését Székesfe-

hérvárott és Nagy-Budapest területén. 

1976. október 4-én LÉLEKKERESZTSÉGBEN részesül Alsószent-

ivánon. 

1977-től nem kap engedélyt önálló működésre. 

1979-től Pátkán működhet, mint plébános, egészen nyugdíjaztatásáig, 

1987-ig. 

Ezután két hónapot tölt Medjugorjében, ahol törött lába csodálatos 

módon egy pillanat alatt meggyógyul. 

Az előző politikai rendszer bukása után, l991-ben engedélyt kap a 

Váci Megyés Főpásztortól arra, hogy INÁRCS községben kisegítő 

lelkipásztori munkát végezhessen. Itt a hívek áldozatos szeretete és a 

helyi önkormányzat jóindulatú hozzáállása folytán két év alatt plébá-

niát építettek számára, s a Váci Megyés Főpásztortól folytatólagosan 

évenként engedélyt kap a további működéshez. 

Itt, INÁRCSON erősödik meg benne a HANG, amelyben égi lények  

gondolatait ismeri fel. 

E könyv ezeket a gondolatokat tartalmazza. 

"Míg idea valami, addig csak hordozóját boldogítja. A megvaló-

sult idea kell hogy hordozza Alkotóját. Erre és ezért teremtette-

lek!" (HANG ) 

 


