A HANG
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Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK,
melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga

A HANG
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2455.

E L Ő SZ Ó

ISTENI TÖRVÉNYEK
A földi börtönömben
A testemben
Az önbüntetésem alatt
Mint Isten teremtett
Szelleme,
Lejegyzeteltem
Szinte már
Elfelejtett
Igazságokat.
A hitemben tartott,
Istentől kapott
Szabaduló levelem
Biztonsága alatt
Rabtársaimmal
Megosztom
E gondolatokat.

A szeretet
Mint Istent
Kell hogy szolgálja!
Ha nem teszi,
Működése jogát
Megkérdőjelezi.
Saját létezését
Megnehezíti.

Az Igazságot
A Karma őrzi,
Visszaültetésben
Működteti.
Ez így a bukástól
Az önpusztítás
Fájdalmától
Meg nem menti.
A fizikai élet,
Csak az irgalom az,
Fizikai törvény
Ami úgy isteni,
Nem önmagáért van!
Hogy az övéit,
Minden bizonnyal
A gyakorlóit
Önmagában értelmet- Terjesztőit megmenti.
len,
Innen kivezeti.
Lásd, történelem.
Más dimenziókba
Vagy nézzed abban,
Helyezi.
Amit elviszel magaddal,
Ha tested levetheted.
Ha önmagáért van,
Akkor önmaga ellen.
Magasztos a célja,
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A megbocsátásaiddal
A szabadulásod
Elindíthatod.
Ha kéred,
Az irgalom Istene,
Jézus vezet.
Nekem ez az életem.
Ez az életem ez.
De neked (?)
Semmit nem ér
Ez az írás,
Ha alaposan
Át nem gondolod,
És szabadításod
Meg nem mozdítod.
Életveszélyben
E kérdések megkeresnek.
Mért nem mégy eléjük,
Hogy el ne
Keserítsenek.

2456.
Kérdező: JÓGÁRÓL, ASZTROLÓGIÁRÓL, KÖRNYEZETEMRŐL
1. Jóga-gyakorlatok által akarok erőhöz jutni. Jó ez?
2. Asztrológia által is segíteni szeretnék! Jó ez?
3. Környezetemmel nem mindenben azonos a nézetem
sem otthon, sem munkahelyemen.
HANG: "Kedves Barátom!
1. Nagyon okosan teszed, hogy energiákat magadba fogadó gyakorlatokat végzel. Az ezekre fordított idő nagyon megtérül! Az az ember, aki
megfelelő önfegyelemmel rendelkezik, nagyon tudja segíteni azt a lelki fejlődést, aminek megvalósítására jöttetek le a Földre. De nemcsak saját lelked
fejlődését segíted így elő, hanem mindazoknak, akikkel együtt élsz, lehetőséget adsz példáddal, e fejlődéssel arra, hogy ők is vállalják a saját lelki fejlődésük útját.
2. Minden eszköz jó, ha azzal a szándékkal, arra az célra használja valaki, hogy segítsen másokon. Az igazi segítésnek pedig feltétlenül tartalmaznia kell azt, ami épít, buzdít és vigasztal. Azok az eszközök, amelyek nem
veszik figyelembe a HANG-könyvek által felkínált tartalmakat, nem képesek
valódi benső megbékélésre juttatni senkit.
Ideig-óráig, tehát tüneti kezelés által történő pillanatnyi megbékélést
sokféle módon el lehet érni, de ezek inkább bódultságot jelentenek, semmint
a boldogságot, tehát a benső béke biztosítását.
3. Az nagyon természetes, hogy mindenben nem azonosulhatsz környezeteddel. Neked mindenkor a lelkiismereted által jónak tartott utat kell
követned, még akkor is, ha azt veszed észre, hogy ezen az úton magadra maradtál. Amíg hű maradsz Hozzám, Jézushoz, addig az általad jónak felismert
úton, sőt ÚTBAN, mindig fel fogsz ismerni Engem!
A földi életetekben, bár törekednetek kell arra, hogy ne pokol, ne tisztítóhely, hanem Mennyország vegyen körül benneteket, de ez mindig csak törekvés marad. Itt a boldogok és boldogtalanok, a jók és a rosszak, a szeretők
és a gyűlölködők nem szeparálhatók el véglegesen egymástól. Ennek megtörténte a halál utáni életre marad. De a halál után is csak annak lesz osztályrésze a Mennyország, aki itt a Földön törekvésben ezt élte meg. Tedd ezt, és
élni fogsz!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2457.
Kérdező: FÉNYJELENSÉGGEL TALÁLKOZTAM
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1. Egy fényjelenséggel találkoztam autóutamon.
2. Hang- és fényjelenség hívta fel magára a figyelmemet otthon.
HANG: "Drága Gyermekem!
Az első és második kérdésedre nem tartom szükségesnek, hogy külön
válaszoljak.
1., 2. Külső és belső életetek tele van olyan csodálatos dolgokkal, amelyek eszközök számotokra, hogy az érzékelhető világ mögötti valóságról is
tudomásotok legyen. Elég csak az elektromosságra gondolnod, s be kell látnod, hogy milyen óriási következményekkel járt ennek felfedezése. A fölfedezéseknek még nincs vége és nem is lesz soha, mert olyan szellem lakik
bennetek, amely szintén magában hordja a fejlődés lehetőségeit csakúgy,
mint a rajtatok kívüli világ.
Amit te rendkívülinek mondasz, annak a szónak töve a REND! A világmindenség nagy egészében REND van akkor is, ha ezt ti, a jelenlegi fejlődési szinten rendkívülinek mondjátok. Én, Jézus, azért jöttem közétek, és
azért küldtem el a Szentlelket, a REND Lelkét, hogy a REND-re, tehát a
gyökérre, a forrásra segítselek benneteket rátalálni.
A boldogságotok mindenkor attól függ, hogy mennyire vagytok fogékonyak, nyitottak arra a jóra, amelyet a másokra figyelő és másokat szolgáló
szeretet tud éltetni bennetek. Mindaddig, amíg a rendkívüliségek segítenek
ennek a szeretetnek útján, hasznosak. Ha viszont időrabló módon egy rendkívüli esemény önmagára vonja figyelmeteket úgy, hogy vele foglalkozzatok,
káros!
Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha át tudnám adni neked azt a
szívbékét, amelynek forrása a Velem való élő kapcsolat.
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
2458.
Kérdező: HOGYAN VÉGEZZEM JÓL FELADATAIMAT?
1. Hogyan segítsem férjemet leszoktatni káros szenvedélyéről?
2. Közösséget vezetek. Jól végzem e feladatomat?
3. Édesanyám hagyatékát hogyan kezeljem?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Káros szenvedélyéről csak az tud leszokni, aki maga is akarja ezt.
Ha valaki valóban le akar szokni káros szenvedélyéről, akkor először Velem
kell élő kapcsolatba kerülnie, ezután segíteni tudok neki abban, hogy megtalálja a megfelelő eszközöket e szenvedélyének megszüntetésére.
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Nagyon természetes, hogy csak az szabadul meg, aki elfogad Engem
megszabadítójának. Aki Nélkülem akar megszabadulni valamilyen megkötözöttségétől, az nem szabadul meg, csupán lecseréli megkötözöttségét egy
másikkal. Arra az útra, amely a szabadság felé vezet, tehát annak megvalósítására, hogy valaki külső és belső kényszer ellenére tudja tenni a meglátott
jót, csak Általam, Velem és Bennem lehet jutni. Én tehát semmiképpen sem
vagyok kikerülhető annak számára, aki szabad, aki boldog akar lenni.
2. Ha az Én nevemben jöttök össze, akkor Én jelen vagyok abban a közösségben. Jelenlétemet a másokra figyelő szeretet jellemzi legjobban. Csak
abban a közösségben tudok hatékonyan működni, amelyben elsősorban tanulni jönnek össze a közösség tagjai, és csak másodsorban tanítani! Lelkileg
gazdagodni, és másokat akkor gazdagítani, ha azt mások igénylik.
Az Én közösségeimben tehát nincs engedelmeskedtetés, hanem csupán
a többiekre figyelés van! Vezetői helyemet nem adhatom át másnak. Mindenkinek meg kell legyen a lehetősége arra, hogy általa megszólaljak. Én
mindig olyat mondok, ami épít, buzdít és vigasztal. Természetesen elnöknek,
irányítónak, összefogónak lennie kell, mert Lelkem a REND lelke. De ti
egymásnak testvérei vagytok. Tehát nincs alá-, fölérendelés. Ha mindenki arra törekszik, hogy a szeretet, öröm, béke érzékelhető legyen közöttetek, akkor te jól végzed a feladatodat.
3. Hagyatéki ügyekkel nem foglalkozom. Sem olyan dolgokkal, amelyek a mulandó egészség megőrzését szolgálják.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2459.
Kérdező: SZERETETRE, ÚJJÁSZÜLETÉSRE VÁGYOM!
1. Szeretetedre vágyom, Uram!
2. Kérem az újjászületés kegyelmét!
3. Hogyan alakítsam át gondolkodásomat?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A szeretet utáni vágyat Isten oltotta beléd. Ha hiszed azt, hogy Isten
semmit nem tesz rosszul, akkor el kell fogadnod azt, hogy az a szeretet, ami
után vágyódsz, nem valami jövőben megkapható adomány számodra, hanem
már a jelenben is felfedezheted, ha vállalod azt a gondolkodás-átalakítást,
amely a jelenben is megláttatja veled, hogy Én benned élek, tehát a Mennyországot magadon kívül hiába keresed, mert az magadon kívül nincs is! Csak
magadban, de ott megtalálhatod, ha hittel és bizalommal keresed. Elmondom
neked, hogy hogyan.
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2. Az újjászületés kegyelme mindig rendelkezésetekre áll! A te oldaladról vállalnod kell azt, hogy elfogadsz Engem Uradnak, Megszabadítódnak. Ez abból áll, hogy megbánva eddigi botlásaidat, kijelented, hogy e pillanattól kezdve ABSZOLÚT ELSŐ vagyok életedben. Akkor vagyok abszolút Első, ha nincs második. Tehát nem eléje, hanem föléje helyezel Engem
mindennek és mindenkinek az életedben. Elhatározod, hogy Velem beszéled
meg reggel teendőidet, és azt is, hogy amit tenned kell, azt hogyan tudnád a
legnagyobb szeretettel végezni. Este hálát adsz, hogy egész nap Velem lehettél, és megkérsz arra, hogy holnap is, ha megéled a Földön a holnapot, legyek
veled örömödben, bánatodban egyaránt.
Amikor Engem így elfogadsz, akkor legyen ez a nap életed legnagyobb
ünnepe, amelyet legalább évente nagy szeretetben meg akarsz ünnepelni Velem.
3. Onnan tudhatod, hogy lelked mélyén valóban újjászülettél, hogy e
pillanattól kezdve veled csak jó történhet. Vagyis bármi történik, te csak azt
kérdezheted, hogy miért jó az, ami történt! Ezzel tehát elkezdődött az a gondolkodás-átalakítás, amelyet azért vállalsz, hogy észrevedd: Én nemcsak
benned vagyok, de boldogító módon vagyok benned!
A mennyei boldogság nem más, mint színről színre látása Isten kiáradó
szeretetének. A Földön ezt HITBEN élik meg az újjászületettek. Vagyis a
szívükkel látnak. Igen, mert a HIT nem más, mint a szívnek a szeme!
Nagyon természetes, hogy csodálatos megtapasztalásokat is fogok adni, hogy erről a te újjászületésedről mások előtt tanúságot tudj tenni. Az újjászületett ember olyan, mint a mécstartóra helyezett lámpa. VILÁGÍT!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
2460.
Kérdező: HIÁBA TESZEK TANÚSÁGOT, NEM HISZNEK NEKEM
1. Isten nagy kegyelméről tanúságot teszek, de a hivatalos
helyeken nem hisznek nekem. Mikor fognak hinni?
2. A Gonosz játszik velem?
3. Örökké hű akarok maradni Istenhez!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Neked feladatod az, hogy tanúságot tégy Rólam, Jézusról. E tanúságtevésben feltétlenül jelen kell lennie Lelkem bölcsességének. Naponta
kell kérned a bölcsesség adományát (Jakab 1;5)! Ha szeleburdi módon teszel
tanúságot Mellettem, ha hatóságokkal akarod elfogadtatni élményeid égi eredetét, akkor az olyan, mintha gyöngyöket szórnál a sertések elé. Ezeknek el6

fogadtatása nem a te feladatod! Nagyon meg kell gondolnod, hogy kinek,
mikor és mit mondasz el élményeidről.
Te magad is csodálkoztál, hogy le tudtad írni azt, amit leírtál. Ezt tedd
inkább, mint azt, hogy beszélj ezekről! Mindennek meg fog majd jönni a
maga ideje. Az ima és a böjt arra is való, hogy légy fegyelmezett a beszédben! A világ megváltója nem te vagy, hanem Én!
Semmiképpen se adj olyan sugallatot tovább, hogy "megszületik tőled
a Messiás." Egy ilyen sugallatnak oly sok és bonyolult magyarázatra van
szüksége, hogy erre te egyszerűen képtelen vagy. Természetesen lehet ezt jól
is érteni, de erre most nem térek ki. Elégedj meg azzal, hogy minél kevesebbet beszélj, és minél jobban szeress! Imáidban sokat tudok rajtad formálni,
ha hiszel abban, hogy benned élek!
2. A Gonosz mindenkivel játszani akar! Te sem lehetsz kivétel. Engem, Jézust, is csak egy időre hagyott el, miután háromszorosan ellene mondottam neki a pusztában. De ez ne zavarjon! Benned élek, és ez a lényeg!
Tégy meg mindent, hogy ne a rendkívüliség, hanem a REND legyen felismerhető ott, ahol élsz. Az Én Lelkem a REND lelke! Az a szerep, amelyet
vállalnod kell, még sok megpróbáltatást rejt magában. De tudnod kell, hogy
erején felül Én senkit nem teszek ki megpróbáltatásoknak. A "Miatyánk"
imának e kérése: "...ne vígy minket a kísértésbe", erre is vonatkozik.
3. Számítok hűségedre!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
2461.
Kérdező: TEMETŐ MELLETT NAGYOBB A VESZÉLY?
1. Egy állítólagos médiumról kérdezem a HANG-ot.
2. Fejlődtem-e már lélekben?
3. Temető közelében nagyobb a lelki veszély?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kivétel nélkül minden ember rendelkezik olyan képességgel, amely
segítségével a szellemvilág lakói sugallatokkal láthatnak el benneteket.
Aki azt vizsgálja, hogy ki az, akitől jön egy sugallat, az már eleve nem
jól áll hozzá e kérdéshez. Aki azt vizsgálja, hogy az a sugallat, amit kap,
szinkronban van-e Velem, Jézussal, vagy sem, az jól áll hozzá a kérdéshez.
Az Én tanításom megtalálható az evangéliumokban. Először ezeket
kell nagyon ismernie annak, aki médiumok tanításainak hitelt akar adni. Aki
nem olvassa rendszeresen az evangéliumokat, aki az evangéliumokban foglaltakra figyelve nem ért valamit pontosan, annak előbb érdeklődnie kell az
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evangéliumokat jól ismerő szakembereknél, mindaddig, amíg értelmileg
megnyugtató választ nem kap a felvetett kérdéseire. Ilyen értelemben hitelesebb forrás a tudós, mint a szent! Ez a szellemi munka, ez a kutatás, keresés
nem spórolható meg!
Az ősellenség a legrafináltabb módon hivatkozhat Rám, csakhogy
megtévesszen benneteket. A fejetekben nektek kell rendet teremtenetek. Ezt
a feladatot az Isten sem veheti át tőletek!
Az emmauszi úton, amikor feltámadásom után az Engem őszintén szerető két emberrel találkoztam, s fejtegetni kezdtem előttük a Rólam szóló
próféciákat, akkor ők azért tudtak felismerni Engem a kenyértörésnél, mert
az úton, míg Én beszéltem hozzájuk, gerjedezett a szívük, tehát belülről élték
meg azt, hogy mennyire igaz mindaz, amit hallanak! Tehát nem az volt érdekes számukra, hogy Én mondom, amit mondok, hanem az, amit hallottak Tőlem.
E főszabály tehát, vagyis az, hogy nem, aki mondja, hanem amit mond,
azt kell vizsgálnotok evangéliumaim alapján, ez lesz a lényeg egészen az
idők végezetéig! Aki nem ezt az utat választja, az kiteszi magát annak, hogy
az ősellenség a világosság angyalának képében, vagy akár Rám hivatkozva,
eltereli őt a lényegtől, vagyis attól, hogy Én vagyok az ÚT!
2. A lelki fejlődésed mércéje az a szívbéke, amelyet mindig átvehetsz
Tőlem, Jézustól, ha elfogadtál Engem Uradnak, Megszabadítódnak.
3. Szó sincs róla, hogy temető közelében nagyobb lenne a lelki veszély,
mint másutt. A lelki veszély akkor közeledik hozzád, ha te közeledsz hozzá!
Vagyis ha nem kerülöd a bűnalkalmakat, akkor nagy veszélyeknek teheted ki
magadat. A szellemvilág nem tud ártani nektek, mint ahogy nem tud segíteni
sem, ha ti nem akarjátok!
A te beleegyezésed nélkül sem erkölcsi jó, sem erkölcsi rossz nem történhet veled!
Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************
2462.
Kérdező: FÉRJEM LEBÉNULT
Férjem baleset áldozata lett, de él. Teljesen béna.
HANG: "Drága Gyermekem!
Férjed balesetével kapcsolatban semmi értelme nincs semmiféle vigasztaló szónak. Te most az éled meg, hogy a gyógyulásán kívül nem is létezhet más megoldás, ami téged megvigasztalhatna. Ez így is van abban a
szemléletben, amely általában minden embert jellemez mindaddig, amíg bol8

dogságát a külső körülmények megváltoztatásától reméli. A Földön bármennyire embertelen és istentelen ez a szemlélet, mégis ezt tartjátok normálisnak, egyszerűen azért, mert az emberek több mint 90 százaléka így gondolkodik.
Én, Jézus, most nem is vigasztalni akarlak, hanem erőt akarok adni neked ahhoz, hogy te, mint a földi élet egyik vándora, és Számomra nem is
akármilyen vándora, ne a jövőből (ami nincs) akarj megoldást, erőt meríteni,
hanem a jelenben láss meg Engem, aki mindig a jelenben vagyok erőforrás és
megoldás.
Nem elég tudnotok, hogy ami időben történik, az mind a mulandóság
szálára van fűzve, tudnotok kell azt, hogy a magatartásotok mögötti szándék
az, ami a döntő. Itt most ne gondolj valami komplikált dologra. Egyszerűen
arról van szó, hogy reggel Értem kelsz és indulsz el életutadon vagy sem.
Egyszerűen csak erről van szó! Ha Értem indulsz el, akkor Velem indulsz el.
Ekkor akár az egész emberiség lebénultan feküdhet előtted, az sem zavarhatja meg szíved nyugalmát. Ha nem Értem, tehát nem Velem indulsz el, akkor
akár a legragyogóbb életigenlés vehet körül, akkor is csak menekülésben tudod elviselni azt, hogy zsákutcából zsákutcába kóvályog életed.
Én, Jézus, nem vigasztalni, hanem boldogítani akarlak téged is és férjedet is! A szándékban valóban Velem töltött idő ezt eredményezi függetlenül attól, hogy ki milyen testi állapotban van. E kijelentésemet lehet el nem
fogadni, de nem lehet sem megcáfolni, sem megváltoztatni!
Köszönöm, hogy Elém hoztad szíved fájdalmát. Jöjjetek Hozzám
mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet kegyetlen terheit hordozzátok, és Én
megenyhítelek titeket. De ennek feltétele kettő: Tanuljatok Tőlem, mert szelíd és alázatos vagyok, és vegyétek magatokra az Én igámat, tehát a gondolkodás-átalakításnak azt a munkáját, amely megérteti veletek e kijelentésem
mélységét: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?”
Kimondhatatlanul szeretlek benneteket!
Megáldalak az ERŐSSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************
2463.
Kérdező: ÜZENETET VÁROK JÉZUSTÓL
1. Jézus otthont talált nálam?
2. Van Jézusnak üzenete számomra?
3. Újjászülettem-e már?
HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Ott vagyok otthon, ahol értékelnek Engem, ahol sokat és sokszor
foglalkoznak Velem. Ott vagyok otthon, ahol beszélnek Hozzám, és hallani
akarják Tőlem azt, hogy mit szeretnék, mit kívánok, mi okoz Nekem örömet.
Ne akarja senki úgy hallani ezeket, mintha kívülről és az illetőtől függetlenül mondanám el ezeket neki, hanem úgy, hogy keresi, kutatja könyveiben, főleg evangéliumaim lapjain, a HANG-könyveket olvasgatva, érdeklődő, Engem szerető emberekkel Rólam beszélgetve, és főleg a párbeszédimában Velem közvetlenül társalogva, hogy hogyan is tudna jobban kedvemben
járni. Aki így tesz, annak életében otthon érzem Magamat!
2. Nekem, Jézusnak, mindenki számára van üzenetem! Természetesen
a te számodra is. Figyelj befelé, és kontrolláltasd magadat kifelé!
A befelé figyelésnek részben állapotszerűnek kell lennie. Csak így tudod kifelé úgy szolgálatba állítani magadat, hogy általad, veled és benned
tudjam segíteni azokat, akikkel kapcsolatba kerülsz.
A kívülről jövő kontroll elfogadása és használata pedig biztosítja azt az
alázatot benned, amelyre megfelelő módon tudok építeni.
3. Újjászületésed igazolása az, hogy benső igény támad benned ennek
megújítására. Ez azt jelenti, hogy ismételten elmondod Nekem imádban azt,
hogy elfogadsz Engem Uradnak, Megszabadítódnak. Aki ezt komolyan kijelenti, az feltétlenül az újjászületettek között tudhatja magát, mert ezzel kijelenti azt az igényét is, hogy egyre jobban meg akar ismerni és meg akar szeretni Engem.
Az nevetséges, sőt bosszantó önámítás, ha valaki elmondja, hogy elfogad Engem Urának, Megszabadítójának, s ugyanakkor marad számára fontosabb valami vagy valaki, mint Én!
Ahol legfontosabbnak tartanak Engem, ott nem a sor elejére, hanem
mindenek fölé kerülök, tehát szinte állapotszerűen és egyre behatóbban foglalkoznak Velem!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2464.
Kérdező: ÁLMOK MAGYARÁZATÁT KÉREM A HANG-TÓL!
Három álmomnak a magyarázatát kérem a HANG-tól.
HANG: "Drága Gyermekem!
A harmadik álmodról azt írtad, hogy érted. Igen. Isten nem személyválogató, és azt akarja, hogy minden szellemi lény által ki tudja bontani, tudja
elindítani saját szeretetét.
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A másik két álmodnak az az érdekessége, hogy sok összetevőből áll, és
rendre magadnak kell meglátnod, kihallanod belőlük azt, amit mondani
akarnak itt és most számodra.
Egyetlen olyan momentum van, amely állapotodra vonatkozik. Ez pedig az, hogy felfelé lendülsz, magasabb régiók várnak téged, és te már képtelen vagy arra, hogy el tudjon bódítani végleg a Föld.
Ez azért nagyszerű, mert valóban Rám találtál! Lelked mélyén az a
HONVÁGY hajt, mely nem más, mint az Én, Jézus, jelenlétem benned! Ezt
megtörhetik időszakos bódultságok, de már ki nem irthatják belőled! Erre
mondhatod te: Hála Isten!
Drága Gyermekem! Válaszom rövid, de éppen azért, mert álmaid magyarázata részben feladat, részben pedig számodra gyémántkövek, amelyekkel kiköveződnek további útjaid, ezért e rövid válasz hosszú programmal lát
el téged.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
2465.
Kérdező: ŐRANGYALOMRÓL, RÓZSAFÜZÉRRŐL
1. Hogyan idézhetem meg őrangyalomat?
2. Egy pásztor leszólta a rózsafüzér-imádkozókat.
3. Lehet ilyen helyen Lélekkeresztségben részesülni?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Őrangyalod megidézéséhez nem szükséges semmiféle ceremónia. Ő
mindig ott van, ahol vagy, és nem kell mást tenned, mint meg kell Őt szólítanod. Ha elhiszed, hogy Ő azért lehet a te őrangyalod, mert Isten angyala,
akkor már ki is nyitottad szíved kapuját előtte.
A ceremóniákkal nagyon kell vigyáznotok, mert pontosan ezeket tudják a sötét erők felhasználni arra, hogy a világosság angyalának képében bejelentkezzenek nálatok, és míg rövid távon ámulatba ejtenek benneteket,
hosszú távon tönkreteszik idegzeteteket, emberi kapcsolataitokat, és főleg a
Velem, Jézussal, való kapcsolatotokat. Ez így igaz akkor is, ha léptennyomon Rám hivatkozik az ilyen szellem.
2. Ahol Édesanyámat nem tisztelik, ott Nekem, Jézusnak, helyem nincsen! Anyám által jöttem közétek, és semmiképpen sem vagyok Anyám ellenére bennetek! Ő mindig azt teszi, amit a kánai menyegzőn is tett, vagyis azt,
hogy Rám mutatva mondja: „Amit mond, tegyétek!”
Nem jó, ha olyan helyre mentek, ahol Anyámat nem tisztelik! Bizony,
a rózsafüzér imádsága nagyon sok embert kapcsolt már Hozzám!
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3. Lélekkeresztségben bárhol lehet részesülni. Ennek feltétele nem a
hely, hanem a lelki hozzáállás ahhoz a lelki élményhez, amelyben a Szentlélek karizmává minősít bizonyos emberi tulajdonságokat a többi ember javára.
Tudnod kell, hogy megtérni nem annyit jelent, mint valami felekezethez csapódni, hanem annyit, hogy Engem, Jézust, elfogadni Uratoknak,
Megszabadítótoknak. Ez nem azonos a Lélekkeresztséggel, bár történhet
egyszerre a kettő.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************
2466.
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL
Egy álomról kérdezem a HANG-ot. Az álomban meghalt
nagyapám olyasmit kért, amiért édesanyám sírt. Azt mondotta,
hogy adjunk el mindent. De ekkor már más volt az arca.
HANG: "Drága Gyermekem!
Lelketek mélyén nehezen tudjátok feldolgozni azt, hogy minden, ami
mulandó, leoldódik rólatok.
Amíg nem tudtok megbarátkozni azzal, hogy minden és mindenki halálra ítélten éli földi életét, addig a legfontosabbról könnyen megfeledkeztek.
A legfontosabb az, hogy előbb-utóbb Istenben mindannyian egymással is úgy
éltek majd együtt, ahogy Én az Atyában, az Atya Bennem él a Lelkem által
(János 17;21). Igen, mert akiket Isten önmagára, örök boldogságra, örök életre teremtett, azok számára nem lehet a halálé, a mulandóságé az utolsó szó!
Te csak azért létezhetsz, mert Én, Jézus, az Én Lelkem által boldogító
módon élek benned. De ennek egyértelmű megtapasztalását csak akkor élheted át, ha nem azon sopánkodsz, ami, aki elmúlt a környezetedből, hanem
annak örülsz, hogy az Enyém vagy, Én pedig úgy vagyok a tiéd, hogy a szívedben otthont rendeztem be Magamnak!
Álmodban a környezeteddel való kapcsolatod elevenült meg.
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2467.
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL ÉS TEENDŐIMRŐL
1. Egy álom magyarázatát kérem a HANG-tól. Az álmom
lényege: egy kutya vagy farkas, aki ember is.
2. Nyolc kérdés, amelyekből egyik az, amelyben teendőimről
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kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Kedves Barátom!
1. Álmodban a hűség és a lázadás szelleme jelezte harcát benned.
2. Nem akarlak elszórakoztatni előző életed történéseivel. Arra sem
térhetek ki, hogy könyvről, személyről jellemrajzot írjak neked. Amint rólad
sem mondanék másoknak véleményt, úgy általános véleményt nem adhatok
másokról. Ha valaki egy konkrét kijelentésről kérdez, akkor annak tudok eligazítást adni. De helyettetek Én nem élhetek. Nem tehetem meg azt, amit
nektek kell megtennetek!
Mindenki számára fontos feladat, hogy mindent vizsgáljatok meg, ami
jó, azt tartsátok meg, és ami nem jó, azt vessétek el. Azt, hogy mi jó és mi
nem jó, lelkiismereted által tudhatod meg. Felelős személy vagy! Értetek és
veletek mindent, de helyettetek semmit!
Reggel Értem kelj fel! Ha ezt teszed, akkor veled indulok el életutadon.
Ha komolyan veszed az Én jelenlétemet életedben, akkor mindig tudni fogod, hogy mit kell tenned. Egy biztos! Velem, Jézussal, többet kellene foglalkoznod. Minden értelmes megoldásnak kezdete és vége Én vagyok!"
Megáldalak!
*******************************************************
2468.
Kérdező: JÓ ÚTON JÁROK? GONDBAN VAGYOK
1. Egy kapcsolat gondját teszem a HANG elé.
2. Jó úton járok? Mi a feladatom?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Senkinek a boldogsága nem épülhet mások boldogtalanságára! Az
egy, már régtől elhanyagolt önfegyelem hiánya, ha valaki nyitott olyan irányban, amilyen irányban zártnak kellene lennie. Te nem őt szereted, amint ő
sem téged szeret, csupán egy benső fegyelmezetlenség folytán ideologizáljátok meg magatokat. Erre a magatartásra mondottam Én, Jézus, hogy van
olyan ember, aki homokra építi házát. Csak kis idő kérdése, és romhalmaz
lesz az ilyen házból. De ez még nem lenne a legnagyobb baj. A fő baj az,
hogy elsősorban az építőket temeti maga alá az ilyen romhalmaz!
Szeretettel kérlek, ne hivatkozz szeretetre e kapcsolat kapcsán! Sokkal
inkább a pokol tüze ég benned, semmint a Szentlélek tüze! A legkegyetlenebb önámítás egyike az, amikor a legrosszabbat a legjobbnak akarja valaki
megmagyarázni önmagának és másoknak is! Nem. A Szentlélek tüzére
semmiképpen sem hivatkozhatsz! Ezt magad is jól tudod!
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2. Én vagyok az ÚT! A senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás, a segítés útja. Tehát a benső SZABADSÁG útja. Ez ellentéte minden
megkötözöttségnek.
Aki arra törekszik, hogy másokat a házastársi hűségre, a házastárs iránti szeretetért minden áldozat vállalására buzdítson, az egészen biztosan jó
úton jár. De aki a maga mulandó érdekeit, érzelmeit tartja a legfontosabbnak,
az biztosan rossz úton jár! Minden emberi kapcsolat mulandó. A hűség örök!
Ha Hozzám, Jézushoz köt, akkor Mennyország, különben pokol!
Feladatod az, hogy merj áldozattá válni Értem, Jézusért! Tehát ne légy
parttalan a nyitottságodban. Légy egyértelmű és zárt, amikor arról van szó,
hogy gyengíteni akarja valami vagy valaki Kettőnk kapcsolatát. Légy egyértelmű és lezárt, ha bárki a te kedvedért gyengíteni akarja a már egyszer más
felé kinyilvánított hűségét. Mentsen Isten attól, hogy gyengíteni akard másban az ilyen hűséget!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2469.
Kérdező: A SZERDAI BÖJT HELYETT VÉRADÁST VÁLLALTAM
1. Álmomban egy másik dimenzió lakóinak vergődését láttam
amiatt, hogy mi tönkretesszük a természetet.
2. A szerdai böjt helyett véradást vállaltam.
3. Az őrangyalok csak Isten akaratával szinkronban védenek?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Álmodban képekben láttad azt, hogy fáj a szíved a környezet pusztulása miatt. Kétségtelen, hogy bizonyos értelemben együtt kell élnetek a körülöttetek lévő természettel, de a hangsúlyt nem arra kell tennetek, ami mulandó.
A környezetvédelemnek is csak eszköz jellege van. A cél az a szeretni
tanítás, amely nem az ember alatti világ miatt van gondban, hanem az erkölcsi értékek elpusztulása miatt.
Az emberi kapcsolatokban legfontosabb szeretet megőrzése érdekében
nem lehet szempont az ember alatti világ pusztulása. Nemcsak az ember alatti világ pusztulását, de még saját magad feláldozását is vállalnod kell, ha az
emberek iránti szeretet megélése ezt kívánja tőled!
Aki attól fél, hogy a jövő nemzedék élete nehezebb lesz, ha nem tesztek nagyobb hangsúlyt a környezet védelmére, az úgy gondolja, hogy a Földön Istentől rendelt emberi szerep az, hogy kevesebb szenvedés legyen a
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Földön. Ez csak részben igaz. Annyiban igaz, hogy az egymás iránti szeretetetek kibontása szebbé teszi jelen életeteket. De csak ennyiben igaz.
Ne a jövő érdekében akarjatok áldozattá válni, hanem a jelen érdekében! Etessétek az éhezőket, ruházzátok a rongyokban járókat, ápoljátok a betegeket, oldjátok fel az egymás fölötti uralom kötelékeit magatokban. Ettől
lesz szebb a Föld, és nem attól, hogy az állatokat és növényeket ápoljátok,
miközben megfeledkeztek arról, hogy megkönnyítsétek azok jelenét, akikkel
együtt éltek.
2. Az Anyám által ajánlott szerdai böjt nem önmagában érték, hanem
szintén eszköz arra, hogy nagyobb legyen bennetek az önfegyelem, s így a
másokért vállalt áldozatos szeretet megélése.
3. A balesetek megelőzése sem érték önmagában. Amikor valaki azt éli
meg, hogy őrangyala által szabadult meg egy balesetből, akkor nagyobb az
esély arra, hogy életét jobban Felém fordítsa!
A jó szellemekkel azért kell élő kapcsolatot kiépítenetek, hogy minden
körülmény, így egy baleset szerencsés kimenetele is, Hozzám, Jézushoz segítsen benneteket közelebb, és Velem, Jézussal, mélyüljön el jobban kapcsolatotok.
Szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2470.
Kérdező: FESZÜLTSÉGBEN ÉLEK. NEHEZEN KAPOK LEVEGŐT!
1. Feszültségben élünk egy vérségi kötelék miatt.
2. Gondban vagyok férjem miatt.
3. Nehezen kapok levegőt.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha egy elhibázott döntés miatt, vagy egyszerűen azért, mert úgy alakult az élet körülötted, hogy feszültségbe kerültél, akkor sok megoldás között
nem válogathatsz. Mivel jelenleg a vérségi kapcsolat nem szüntethető meg
azáltal, hogy térben eltávolodhatnátok egymástól, ezért az okosság és az Én
erőm az egyetlen, ami által nemcsak elviselhetővé tudod tenni, de egyenesen
hasznodra tudod fordítani a feszültséget azáltal, hogy dicsőíteni kezded emiatt az Istent.
Igen, mert ilyenkor a hitből élés, tehát annak az igazságnak elfogadása,
hogy az Istent szeretőknek mindig minden a javára válik, csak a hit által lehetséges. Azt pedig tudod, hogy aki hisz, az üdvözül! És csak az üdvözül, aki
hisz!
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2. Férjed irányában sem az alkalmazkodás segít. Aki akar, az a kákán
is tud csomót találni. Ha azt tartod a legfontosabbnak, hogy alkalmazkodj,
akkor idő előtt tönkre fogsz menni, és így sem éred el, hogy megfelelő légy
annak, aki nevelni, alakítani, megváltoztatni akar téged. E kijelentés: „Mi ez
az örökkévalósághoz képest?!” olyan, mint mikor valaki kiemeli fejét a vízből, hogy egy nagy lélegzetet vegyen. Ezt nagyon tudom ajánlani!
Én, Jézus, már most benned élek, és vigyázok arra, hogy erődön fölüli
keresztet ne kelljen hordanod. Butácska emberek butácska minősítései (ezt
nem ajánlom, hogy megmutasd a férjednek!) a bokádig sem érhetnek fel, ha
benned élek, nemhogy szívedet gondba öltöztethetnék, ha megvilágosodik
előtted, hogy mindez csupán felszín!
3. Betegséged gyökere valóban pszichés eredetű. Azt éled meg, hogy
mindig a víz alá nyom a felszín. Nem! A felszín, amelyet fojtogatónak élsz
meg, tele van olyan friss levegővel, amelyet az Én boldogító jelenlétem elfogadásra kínál fel neked így: Benned élek, egymáshoz tartozunk, és a halál
sem tud elválasztani bennünket egymástól! Mondhat és tehet bárki bármit,
Én, Jézus, megoldásként élek benned! E megoldás annak felismerése, hogy
előző életedben amiatt szenvedtél, hogy nem alkalmazkodtak számodra megfelelően hozzád, tehát amiatt, hogy nem voltál megelégedve környezeteddel,
s most azt kell megélned, azt kell megszenvedned, hogy mások szenvednek
amiatt, hogy nincsenek veled megelégedve. Hadd szenvedjenek!
Légy hálás azért, hogy ez a karmikus gubanc ilyen testi tünetben szólítja fel környezetedet arra, hogy szenvedjenek miattad! De te, akinek tudnod
kell, hogy Én, Jézus, otthont rendeztem be szívedben a Magam számára, e
testi tünet elfogadása által válhatsz nagyon kedvessé Számomra, mert ezzel
régi adósságodat tudod törleszteni, sőt már le is törlesztetted!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL, vagyis
BENSŐ BÉKÉT BIZTOSÍTÓ, BOLDOGÍTÓ JELENLÉTEMMEL!"
******************************************************
2471.
Kérdező: BEBORULT AZ ÉG FÖLÖTTEM!
1. Kilátástalannak látom az életemet.
2. Szeretnék jobban segíteni embertársaimon!
3. Áldásra van szükségem!
HANG: "Drága Gyermekem!
Te sokat imádkozol, sokat tanulsz, s azon kapod magadat, hogy nem
úgy mennek körülötted és benned a dolgok, ahogyan te szeretnéd.
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1. Nekem, Jézusnak, az első szavaim ezek voltak: "Betelt az idő! Elérkezett hozzátok az Isten országa! Alakítsátok át gondolkodásotokat" (Márk
1;15)! Ha ezt az egyetlen egy nyitó gondolatomat elfogadod, és arra szánod
életedet, hogy ezt a csomagot kibontsad, máris megragadtad a lényeget!
Sem ima, sem tanulás nem ad megoldást mindaddig, amíg valaki nem
kezd hozzá gondolatainak átalakításához úgy, ahogy azt Én ajánlom neki, és
elvárom tőle.
Csak egy kicsit mélyedj bele az idézett szavaimba! "Betelt az idő!" Tehát elkezdődött a világ vége! E pillanattól kezdve már az Isten sem adhat
többet a mulandó világnak, mint amennyit eddig adott. Miért? Mert Általam,
Velem és Bennem mindent megkaptatok ahhoz, hogy boldogok legyetek!
Pontosan azt tettem lehetővé számotokra, hogy rávezesselek benneteket e nagy igazságra: nem olyan a világ, amilyennek látjátok, hanem amilyennek látjátok, olyan! Tehát nem a rajtatok kívüli világot kell megváltoztatnotok, hanem szemléleteteket a világhoz! Magatokban kell elindítanotok
egy olyan szemléletváltást, amely épít, buzdít és vigasztal benneteket!
Erre mindenki képes, aki úgy igyekszik gondolkodni, szólni és cselekedni, amint azt Én tettem. El kell hinned, hogy igazat mondottam akkor,
amikor azt mondottam, hogy aki szeret Engem, abban lakóhelyet biztosítok a
Magam számára (János 14;23)!
Kétségtelen, hogy a gondolkodás-átalakítás nem megy gondolkodás
vállalása nélkül! Tehát egy komoly szellemi munkát kell vállalnia annak, aki
meg akarja találni, vagy - ha úgy tetszik - teremteni szívében a különbözőségek dinamikus harmóniáját. Ebben kétségtelenül a tanulás és az imádság a
legnagyobb segítség. De nem mindegy, hogy valaki mit tanul, és nem mindegy, hogy valaki hogyan imádkozik! Tanulmányoznod elsősorban az evangéliumokat kell! Imádkozni pedig a párbeszédima szerint tudsz a legtermékenyítőbben.
2. Ha Velem megtalálod a valóban boldogító kapcsolatot, akkor a szeretni tanítást, mint célt, nemcsak látni fogod, de fel fogod ismerni azokat az
eszközöket is, amelyek gyümölcstermővé teszik emberi kapcsolataidat! A
fontos az, hogy tudj Velem megelégedni, tudj Velem betelni, tudj Velem
egyre többet és egyre jobban együttműködni!
3. Minden vágyam az, hogy áldásommá válj! Áldás akarok lenni számodra, és áldássá akarlak tenni téged mások számára!
Arra kell rálátnod, azt kell elfogadnod, hogy a földi élet mulandósága,
mint felszín, nem téríthet el azoktól az értékektől, amelyek fennakadnak e ki-

17

jelentés szitáján: „mi ez az örökkévalósághoz képest?” Csak az az érték
méltó az emberhez, amelynek súlya van ezen a mérlegen!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
2472.
Kérdező: EGY KÖNYVRŐL
Egy könyvről kérek véleményt!
HANG: "Kedves Barátom!
Az általad említett könyv és annak szerzője nem fogadható el úgy,
mintha Én lennék! Még a Bibliát sem szabad úgy olvasnotok, mintha mindazt, ami abban van, helyeselném! A HANG-könyvek sem azért mondhatók
hiteleseknek, mert írója azt mondja, hogy Én, Jézus, mondom neki azt, amit
leír, hanem azért, mert nem a Bibliával, hanem az evangéliumokban fellelhető tanításommal vannak szinkronban a HANG-könyvek gondolatai, tanácsai,
kívánságai!
Maga a médium is csak annyiban hiteles, amennyiben Engem közvetít.
Az ő szavai és magatartása ugyanúgy rászorul kontrollra, mint bárki másé. Ő
sem hivatkozhat önmagára, mint forrásra, amikor Engem képvisel!
Általában soha nem mondok egyértelmű véleményt sem személyről,
sem könyvről, mivel személyekben, könyvekben lehetnek jó és nem jó, helyes és helytelen gondolatok.
Amikor valaki konkrét mondatról, kijelentésről kér Tőlem véleményt,
olyankor Én, Jézus, elmondom véleményemet.
Azért van értelmi képességetek, hogy használjátok eszeteket. Felelős
ember csak az lehet, aki felelős ítéletet tud mondani konkrét kijelentésekkel
kapcsolatban.
Szellemi, lelki fejlődés csak ott képzelhető el, ahol jó szándékú emberek az Én nevemben azért jönnek össze, hogy elmondják egymásnak azt,
amit jónak látnak, de ugyanakkor legyenek nyitottak az esetleges jobb felé. E
nyitottság nélkül nincs helyes fejlődés, csak uralkodni akarás, saját igazatok
hangoztatása az igazság keresése helyett, csak veszekedések, félreértések és
különböző széthúzó erőknek romboló megnyilvánulása.
Én csak az alázatosak körében nyilvánulhatok meg. Valójában csak az
alázatosak mondhatják ki igazságként, hogy az Én nevemben jöttek össze.
Aki nem alázatos, az mondhatja ugyan, hogy az Én nevemben van jelen, de
nem mond igazat.
Azt pedig tudnotok kell, hogy az alázatosság lényegéhez tartozik az a
nyitottság, amelynek birtokában le tud mondani az alázatos ember az általa
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meglátott jóról akkor, ha valaki jobbat kínál fel neki. De csak akkor! Azt is
tudnotok kell, hogy az Én kijelentéseimnél jobbat aligha talál ki bárki is, legyen az akár a római pápa!
Nagyon szeretlek! Ezt azzal is igazolom, hogy azokat a könyveket,
személyeket, eszközöket, amelyekre valóban szükséged van lelki, szellemi
fejlődésed érdekében, mindenkor el fogom juttatni hozzád. Ha valamit te
ezekből az eszközökből szeretnél, és nem tudod megszerezni, arra nyilván
nincs is szükséged! Az enyéim számára Én a körülményeknek is az Istene
vagyok! Ezért mondhatja minden istenszerető, hogy minden az ő javára válik!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************
2473.
Kérdező: VAN JELENTŐSÉGÜK A SZÁMOKNAK?
Sok csodálatos dolog történt velem, s ezek hatására keresem
Istent egyre jobban. E szám, 933, élénken megjelent.
HANG: "Drága Gyermekem!
Soha nem hagyom magukra a jó szándékú embereket. Nem a vallásokon keresztül szoktak Velem találkozni az emberek. Amint nem a hangszerek teremtik meg a zenét, hanem a zene a hangszereken keresztül jelenül
meg, úgy nem a vallások által kerültök Hozzám közelebb, hanem a különböző szertartások, vallásos események által jelenítitek meg azt, hogy Hozzám
akarjátok kapcsolni életeteket. Bár gyakran már a szertartások teljesen kiüresedtek e tekintetben.
Templomaitok ma már a legritkább esetben töltik be az Általam, Jézus,
által elgondolt funkcióikat! Éppen ezért nem az a lényeg, hogy jársz vagy
nem jársz templomba, hanem az, hogy biztosítasz vagy nem biztosítasz időt
magadnak arra, hogy Velem, Jézussal, foglalkozz!
E szám: 933, csupa hármas szám, a szimbólumok nyelvén a teljesség
igényét, a tökéletesség egységét jelenti. Amint a háromlábú szék soha nem
inog, bárhová helyezed, úgy a hármas szám, mint szimbólum, azt a stabilitást
vetíti eléd, ami Én vagyok számodra.
A Velem való kapcsolatod életed egyetlen és tökéletes megoldásához
vezet. Ezért neveztem Magamat ÚT-nak, és nem utaknak! Sok úton lehet
Rám találni, de aki egyszer Rám talált, annak már csak egyetlen értelmes út
kínálja fel magát, a SZERETET útja. Úgy kell szeretnetek egymást, ahogy
Én szerettelek benneteket. Ez az Én ÚJ parancsom (János 13;34)!
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Azt, hogy ezt az új parancsot egyértelművé tedd magad számára, csak
azáltal érheted el, ha komolyan olvasgatod, boncolgatod, imádkozgatod az
evangéliumaimat.
Ha komolyan kezdesz Velem foglalkozni, akkor a többi már szinte
magától jön!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2474.
Kérdező: FELAJÁNLOTTAM GYERMEKEIMET
1. Elégedetlenségem karmikus görcs, amelyet le kell győznöm?
2. Két kisebb gyermekemet Neked és Máriának ajánlottam.
3. Bűnt követnek el azok, akik nem fogadják el a szeplőtelen fogantatást?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon is helye van az elégedetlenségnek! Nem az elégedetlenséget
kell megszüntetned magadban, hanem azt kell tudnod meglátni, hogy mikor
és miért kell elégedetlennek lenned. A mindennel megelégedett ember képtelen a fejlődésre, tehát lelkileg, szellemileg tunyává válik. Az sem jó, ha az
elégedetlenséged nem a magadban lévő tökéletlenségre, hanem mások tökéletlenségére irányul. Neked sincs más feladatod, mint az, hogy magadat javítgasd a benned élő Lelkem erejével és bölcsességével!
Amikor türelmetlen vagy azért, mert mások nem úgy viselkednek, mint
ahogyan szeretnéd, akkor megfeledkezel arról, hogy a körülményeid elsősorban tükrök, amelyek önismeretre segítenek téged, tehát minden, ami rajtad
kívül van, az javadat szolgálja.
Reális önismeretre nem lehet jutni úgy, hogy mindenkitől függetleníteni akarod magadat. Azt pedig tudnod kell, hogy az önismeret és az istenismeret egy gyékényen árul. A KÉP és a képmás egyben tükörkép is! Amint Nekem, Jézusnak fáj, ha nem látom Magamat tisztán bennetek, fáj, mert tudom,
hogy így nem lehettek boldogok, úgy nektek is fáj, ha nem látjátok magatokat Bennem tisztán. E fájdalomtól sokan úgy akarnak menekülni közületek,
hogy nem néznek Rám, nem foglalkoznak Velem. De e magatartásuk menekülés a bódulás felé, menekülés a boldogságtól, az Általam felkínált, a helyes
önismeret által lehetővé válható szívbékém elfogadásától.
2. Szeretném, ha megértenéd azt, amit most mondok. Gyermekeid felajánlása nagyon jó dolog. De nem a gyermekeid, hanem a saját lelki fejlődésed érdekében jó dolog! A világ nem azért gonosz, mert nem ajánlották fel
Nekem, hanem azért, mert kevesen ajánlják a világot és így magukat is Ne20

kem! Mások helyett nem lehet erkölcsi jót tenni! Az erkölcs területe, tehát a
boldogság területe, nem lehet kiadó mások számára! Senki nem lehet más
helyett boldog, senki nem üdvözülhet más helyett.
Azzal, hogy felajánlottad Nekem gyermekeidet, benned növekedett a
szeretet irántuk és természetesen Irántam is, mert azt fejezted ki e felajánlással, hogy Nálam és Bennem szeretnéd látni az ő további életük fejlődését.
3. A bűn az, amikor valaki tudva és akarva ellene mond lelkiismerete
szavának. Mindenkinek kötelessége az, hogy finomítsa lelkiismerete hangját.
Ember soha nem ítélheti meg, hogy egy másik ember e téren hol tart. Éppen
ezért a dogmatikai kérdésekben, s ilyen a szeplőtelen fogantatás is, helytelen
dolog az, ha valaki ebből erkölcsi kérdést csinál. Az, hogy ki mit hisz a tükör
által homályban látás területén, az mindenkinek a magánügye. Mindenkinek
magának kell eldöntenie, hogy milyen felekezet hitvallását teszi magáévá. A
döntő az, hogy akar-e úgy szeretni, amint Én az új parancsomban parancsoltam, vagy sem!
Az elmúlt évszázadban mérhetetlen sok gonoszságot csináltak a szeplőtelen fogantatást elfogadók és megvallók, és sok szép és nemes dolgot tettek olyanok, akik azt sem tudják, hogy mi fán terem a szeplőtelen fogantatás,
illetve ha tudják, nem vallják!
Kérdésednek tehát nincs reális alapja.
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2475.
Kérdező: VALÓBAN TUDNI FOGOK MINDENT?
Egy csodálatos hang mondotta: "Mindent tudni fogsz!"
HANG: "Drága Gyermekem!
A szellemvilág képes arra, hogy különböző jelzéseket adjon nektek. E
jelzések csak akkor érdemelnek különös figyelmet, ha itt és most döntésre
szólítanak fel. Az általad hallott kijelentés nem ilyen. Ezért jobb, ha nem
fordítasz sok időt ennek boncolgatására.
Egészen biztos, hogy mindent tudni fogsz! Nektek tudni adatott az Isten országának minden titka (Lukács 8;10). De azt, hogy mikor fog minden
ismeret birtokodba kerülni, az a te szorgalmadnak és az Én kegyelmemnek a
függvénye. Ha nem itt a Földön, akkor majd a másvilágon, de biztos, hogy
minden meg fog világosodni előtted!
Ami a fontos és döntő, az az, hogy gyakorold a párbeszédimát, és engedd, hogy olyan gondolatok merüljenek fel benned, amik építenek, buzdítanak és vigasztalnak. Neked is és Nekem is fontos, hogy szavaid által át tud21

jam adni szívem békéjét és szeretetét másoknak, akik arra várnak, hogy valaki által meghallják gyógyító, igazságot közlő, s ugyanakkor simogató szavaimat.
Fontos, hogy az Én szeretetem a te szavaidba öltözve eljusson minél
több szenvedő embertestvéredhez!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************
2476.
Kérdező: NAGYANYÁM JÓ HELYEN VAN?
1. Elhunyt nagymamám jó helyen van?
2. Elégedett-e velem a mi Istenünk?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A földi élet és a földi élet utáni élet között csupán látás-ban van különbség. Ez természetesen a gyakorlatban nagyon sokat jelent. A lényeg
azonban a látás! Azt, amit nagymamád tükör által homályban látott a Földön,
azt most itt már színről színre látja.
Ő mindent tud rólad, és mindent elkövet, hogy azok az angyalok, akik
erre lehetőséget kaptak, segítsenek téged a belső tisztulás útján előre. Igen. Itt
látható igazán, hogy milyen mélységes valóságot hordoznak e szavaim:
"Boldogok a tiszta szívűek, mert látják Istent" (Máté 5;8). Nagymamád tehát
azok között van, akik ugyancsak buzgólkodnak a te lelki életed fejlődésének
érdekében.
2. Az Isten szeret téged! Elégedettség, elégedetlenség, ezek nem jó
szavak arra, hogy Isten viszonyát minősítsék irányotokban. Az a tény, hogy
Isten szeret téged, nem jelenti azt, hogy te mindig légy megelégedve önmagaddal. Aki lelkileg fejődni akar, az nem elégedhet meg azzal a szinttel, amelyet elért. A szeretetben való növekedésnek nincs felső határa!
Az egész Mennyország örül olyankor, amikor tudsz megbocsátani, és
tudsz másokon segíteni. Habár megtehetnéd, de nem teszed meg ezeket, akkor nincs miattad öröm a mennyben. De Isten irántad való szeretete mindig
töretlen.
Te boldog csak úgy lehetsz, ahogy azt az Isten akarja. Naponta kell
meglátnod és megvalósítanod azt, hogy mit akar veled az Isten, hogyan gondolta el boldogulásodat. Ezt a szellemi munkát senki, még maga az Isten sem
veheti át tőled!
A hit nem narkotikum, hanem éppen ennek ellenkezője! A hit felébredés! Rátalálás arra a szabadságra, amely az Én Lelkem működésének a terü-
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lete (2Kor 3;17). Csak ezen a területen tudnak örülni egymásnak azok, akik
közül az egyik a Földön, a másik már a mennyben van.
Nagymamád nagyon szeretne örülni mindig neked! Örülj, hogy ő már
elhagyhatta a szenvedések földjét, és ott él, ahol már nincs könny és fájdalom, ahol a szeretet, öröm és béke jár át mindent!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2477.
Kérdező: AKI JÓSOLTATNI AKART MAGÁNAK
MÉDIUM:
Köszönöm, hogy levelével bizalmába fogadott. Meg kell mondanom,
hogy engem sokan félreértenek. Úgy gondolják, hogy van valami jóstehetségem, valami olyan jövőbe látó képességem, amely alapján jövendölni tudok.
Ez nem így van!
Olyan szerepet kaptam Istentől, hogy bennem meg tud szólalni tisztán
annak a lelkiismerete, aki kérdéseket tesz fel nekem.
Lelkiismerete mindenkinek van, de legtöbbször ennek a lelkiismeretnek a hangja vagy nagyon halkan, vagy zavarosan hallható csak.
Bennem tisztán és elég erősen szól, és így elirányítást tudok adni e
bennem megszólaló HANG által bárkinek, ha az illető meg akar térni, tehát
ha valaki rájön arra, hogy nem elég csak arra vágyódnia, hogy boldog legyen,
hanem tudomásul kell vennie azt is, hogy csak úgy lehet boldog mindenki,
ahogy azt a Teremtő Isten elgondolta róla.
Nekem tehát csak akkor érdemes írni, ha valaki meg akar térni, és nem
tudja azt, hogy Isten szándéka szerint mit kell tennie, hogy boldog legyen.
Járt itt Magyarországon az amerikai Joni. Tele volt a stadion, ahol mikrofont tettek a szája elé, és beszélt. Ez a nő teljesen béna. Csak a fejét tudja
mozgatni. A szájával ír, fest. Ő végtelenül boldog, amióta megtért.
Az Ön leveléből azt olvasom ki, hogy miután megharapta két kutya,
azóta csupa szenvedés az élete, csalódott, depressziós, annak ellenére, hogy
még csak 25 éves.
Úgy gondolom, hogy valakit felelősség terhel, valaki felelős ezért a kutyaharapásért. Aki felel ezért, annak e tragédia következményeit is vállalnia
kell, legalábbis ami az anyagi oldalát illeti ennek a balesetnek.
Az a szeretetlenség, amit maga körül tapasztal, és az a boldogtalanság,
amit önmagában hord, nem hiszem, hogy kívülről megváltoztatható lenne.
Nem hiszem, hogy meg tudná spórolni a megtérést.
Kérem Istent, hogy döbbentse Önt rá erre!
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Testvéri szeretettel
******************************************************
2478.
Kérdező: ÉLETGYÓNÁSRÓL
1. Kell-e még egyszer életgyónást végeznem?
2. Van-e bennem szeretet?
3. Terhére vagyok-e valakinek?
HANG: "Drága Gyermekem!
Elöljáróban megkérlek arra, hogy az elbizonytalanítás ördögének
mondj ellent! Ne menj bele semmiféle önvádaskodásba! Én, Jézus, kérlek arra, hogy Bennem bízzál, és ne önmagadban! Isten nem azért szeret téged,
mert te valamit jól csinálsz, hanem azért, mert Isten a SZERETET!
1. Semmi szükség arra, hogy még egyszer életgyónást végezz! Ne járj
vissza gondolatban a már egyszer lerakott terheidhez. Én, Jézus, az irgalom
Istene vagyok! Nem akkor örülök, amikor valaki bánkódik, hanem akkor, ha
valaki elhiszi, hogy benne élek, és jól érzem Magam benne, mert a szeretet
Istene vagyok!
Hidd el, hogy egylényegű vagyok az Atyával a Szentlélek által, és soha
nem fordítok hátat annak, aki szeretni akar Engem, vagyis annak, aki az Én
békém után vágyódik!
Ne vélt vagy valamikor valódi bűneiddel foglalkozz, hanem Velem,
úgy hogy Irántam való szeretetből szeresd, tehát szolgáld azokat, akik erre
neked lehetőséget adnak. Ezáltal tudod elveszíteni a kis életed úgy, hogy a
NAGY ÉLETED megnyerjed! Örülj annak, hogy Én, Jézus, örülök neked!
2. Ha egyszer benned élek, hát akkor hogyne volna benned szeretet! A
szeretet, tehát az Én jelenlétem benned nem más, mint JÓ AKARAT! Ezt
igazán tudnod kell, hogy megvan benned!
3. Nincs ember a világon, aki ne lenne terhére valakinek. Nem is szabad ezzel törődnöd! Aki Istent szereti, az mind terhére van azoknak, akik Istent nem szeretik! Ne azzal foglalkozz, hogy kinek vagy, vagy kinek nem
vagy terhére, hanem azzal, hogy Én, Jézus, ne legyek a te terhedre. Akkor
nem vagyok terhedre, ha szívesen gondolsz Rám. Még az is előfordulhat,
hogy terhedre van az imádság. Ez nem baj! Ilyenkor nem Én vagyok terhedre, hanem a kísértő. E kísértő ellenére is végezd csak imáidat!
Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************
2479.
Kérdező: SZERETNÉK MEGFELELNI MINDENKINEK!
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1. Hogyan lehetünk jobban embertársaink javára?
2. Mint anya, hogyan kell jobban fejlődnöm a szeretetben?
3. Gyermekeimnek melyik pálya a legmegfelelőbb?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ahol élet van, ott feltétlenül van mozgás, haladás. A döntő az
IRÁNY! Ezt nektek nem kitalálnotok kell, hanem elfogadni! Aki tudatosítja
magában azt, hogy reggel Értem, Jézusért kelt fel, az ezzel a tudatosítással
Hozzám kapcsolja magát, tehát Velem indul útnak. Ha napközben többször
reflektál erre, akkor a legtöbbet, a legnagyobbat teszi, amit ember megtehet a
Földön! Régen ezt úgy mondtátok, hogy Isten jelenlétében járni, élni!
Álomból felébredni reggel, ez egy kicsit olyan, mint a halálból feltámadni. Ez tudatosodjon bennetek!
2. A szeretet akkor egészséges, ha a szabadság irányában fejlődik. Ez
azt jelenti a gyakorlatban, hogy törekedned kell megkötözöttségeidtől megszabadulni. Főleg a házastársi és a vérkötelék a legproblematikusabb kötelékek. Ezeknek leoldása komoly gondolkodás-átalakítást kíván (Máté 10;37)!
Aki arra törekszik, hogy jó anya, jó feleség legyen, az nem jó úton indult el. Ezek következmények lehetnek csupán! Arra kell törekedned, hogy
jó keresztény légy! Arra kell törekedned, hogy jó, egyre jobb és mélyebb
kapcsolatod legyen Velem, Jézussal! Arra kell törekedned, hogy csupán áttételesen gondolkodj személyekben! Elsősorban feladatokban kell gondolkodnia annak, aki befogadott és elfogadott Engem Urának, Megszabadítójának!
Arra kell törekedned, hogy ne családodnak, hanem Isten kedvében járj!
3. Gyermekeid majd eldöntik, hogy milyen pályát akarnak választani.
Jól fognak dönteni akkor, ha megtanulták tőled, hogy mindenkinek egyetlen
HIVATÁSA van: a SZERETNI TANÍTÁS! Minden mást, mint eszközt kell
alkalmaznotok e CÉL, e hivatás betöltésének érdekében!
Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************
2480.
Kérdező: ÉRTELMETLENNEK LÁTOM AZ ÉLETEMET
1. Miért vagyok gyermekkorom óta beteg?
2. Nem látom értelmét eddigi életemnek.
3. Mit kíván tőlem az Úr?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindannyian halálos betegként születtetek a Földre. Azért születtetek így, hogy gyógyuljatok! Előbb-utóbb el kell fogadnotok, hogy egyedül a
lelki gyógyulás a fontos. Isten előtt értékelhető élet csak a belülről kifelé el25

induló élet. Lehet valaki látszólag makkegészséges, ez mit sem ér, ha valakinek lelke eközben kárt szenved. Lehet valaki olyan beteg, hogy mozdulni
sem tud, s tele lehet mindenféle fájdalommal, ha elfogadott Engem szívében
Urának, Megszabadítójának, akkor a Mennyországot hordozza. Ennél többet,
jobbat, értelmesebbet ember nem tehet a Földön!
2. Én, Jézus, látom értelmét eddigi életednek, és ez a lényeg. Számodra
az lenne a fontos, hogy az Én életemnek lásd értelmét! Ha erre törekszel,
meg fogod majd látni saját életed értelmét is!
3. Mit kíván tőled az Úr? IDŐT! Időt az imára, időt a tanulásra, időt
olyan szeretet-szolgálatra, amelynek célja a szeretni tanítás. E kívánság amilyen egyszerűnek hangzik, olyan kemény, áldozatos munkát kíván. De hát
tudnotok kell, hogy a boldogságnak ára van! De megéri, mert az igazi boldogság egyben örök boldogság is!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
2481.
Kérdező: MI A SZEREPEM?
Sorsdöntő, hogy felismerjem szerepemet?
HANG: "Kedves Barátom!
Én, Jézus, azért jöttem, hogy a világ világossága legyek! Mindaz, aki
nem Engem fogad el útnak, ajtónak, szőlőtőkének, az sötétben jár, úttalan
utakon botorkál, az ajtót nem találva falnak ütközik, és nem veheti át, mint
szőlővessző, azt az életerőt, amit a szőlőtő neki felkínál.
Amióta Én, Jézus, megjelentem a Földön, nincs, nem lehet más legfontosabb számotokra, mint az, hogy Velem kapcsolatba kerüljetek! A HANGkönyvekben bőségesen beszéltem a megjelenési formáimról:
1. EMBERI MÓDON. Ez történt megtestesülésem által, ahogy most az
Atya jobbján vagyok.
2. SUGALMAZOTT MÓDON. Így vagyok jelen a Szentírásban, mivel
az IGE lett TESTTÉ.
3. SZENTSÉGI MÓDON. Mivel egy szentség felvétele nem más, mint
találkozás Velem, Jézussal, egy speciális cél érdekében.
4. KEGYELMI MÓDON. János 14;23.
5. TITOKZATOS MÓDON. Ahol ketten-hárman összejönnek az Én
nevemben, ott vagyok közöttük.
6. RÁSZORULÓ MÓDON. Ezt így fejeztem ki: 'Amit egynek tettetek
a legkisebbek közül, azt Nekem tettétek.'
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Ha a fenti megjelenési formáimat megvizsgálod, akkor látni fogod,
hogy Én, Jézus nagyon sok lehetőséget adtam nektek arra, hogy kapcsolatba
tudjatok kerülni Velem. A többi nem érdekes, mert aki élő kapcsolatban van
Velem, vagyis, aki a szívével (ez a hit) lát Engem, az tudja, hogy mikor és
hová kell lépnie, mert világosságban van, hisz' a Világossággal jár együtt!
Szeretlek, és megáldalak a SZÍV SZEMÉNEK LÁTÁSÁVAL!"
******************************************************
2482.
Kérdező: KÁRTYAJÓSLÁSRÓL ÉS TŰZÖN-JÁRÁSRÓL
1. Hogyan készül a HANG?
2. Kártyajóslásról és a tűzön-járásról kérdezem a HANG-ot.
3. Álomban kaphatunk elirányítást?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Bárkitől levelet kap médiumom, azt ő sorszámozza, és elolvasása
után imában Elém, Jézus, elé hozza a levélben található kérdéseket. (Csak
hármat, mert gyakran még e három kérdésre adott választ is megtalálhatná a
kérdező, ha elolvasná a HANG-könyveket).
Kivételt képeznek azok a levelek, amelyeket a hónapok utolsó vasárnapján személyesen adnak át a médiumomnak. Ezek már másnap sorra kerülnek.
Miután a médium Nekem, Jézusnak, ajánlotta a levél íróját, akkor elcsendesedik, és befelé figyelve, belülről hallja a kérdésekre adott válaszaimat, melyeket úgy, ahogy mondok, azonnal beír a számítógépbe, s miután a
válaszokat áldásommal befejezte, kinyomtatja, és elküldi a kérdezőnek.
Amikor már egy könyvnyi választ közöltem, akkor a HANG című
könyv formájában megszerkesztve e válaszok a nyomdába kerülnek, ahonnan általában két-három héten belül megkaphatják a rendelők a megjelent
könyvet.
E sorok a HANG 25-dik kötetében fognak megjelenni.
2. A kártyajóslásokban sokkal több veszély rejlik, mint haszon. Az cselekszik okosan, aki nem arra teszi a hangsúlyt, hogy mi lesz vele a jövőben,
hanem arra, hogy egyre hatékonyabban tudja megszentelni, tehát szeretettel
átitatni a jelent. Aki arra törekszik, hogy megszentelje a jelent, az áldásként
élheti meg a jövőt, mivel a jövő a jelenből nő ki! De akit sokat foglalkoztat a
jövő, azt nagyon el tudják vinni tévútra az ártó erők éppen azzal, hogy a jelent húzzák ki alóla!
A tűzön-járás általában élményt jelent, de nem rendkívüli dolog. Én,
Jézus nem a tűzön-járás ellen vagyok, hanem az ellen, ha ennek túl nagy fon27

tosságot tulajdonít valaki. Általában nem érinti a szeretés és a szeretni tanítás
lényegét.
3. Feltétlenül kaphattok utasítást álmotokban. De ez elsősorban a égiek feladata, és nem a tiétek. Nektek számotokra az utasítást az evangéliumaimból és lelkiismeretetekből kell kiolvasnotok. Ha aztán szükségesnek látjuk, akkor álomban adunk utasításokat.
Olyan nincs, hogy valaki nem ismerve tanításomat, pedig ismerhetné,
aztán álomban kér és kap Tőlem, Jézustól elirányítást. Ha valaki így fordulna
hozzám, az nagy lelki, szellemi tunyaságról tenne bizonyosságot, s ezt az
égiek semmiképpen sem tudnák díjazni!
Megismétlem! Ha éber állapotban komolyan foglalkozol Velem, Jézussal, akkor kaphatsz utasításokat álmodban. De ha nem foglalkozol velem,
akkor az álomban kért és kapott utasítás nem Tőlem, nem tőlünk jön!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2483.
Kérdező: SEGÍTHET BŰNRE A GYAKORI MEGBOCSÁTÁS?
1. Lehetek-e bűnrészes a gyakori megbocsátás által?
2. Fiam nem tud megszabadulni megkötözöttségeitől.
3. Egy gyermekem tele van szorongásokkal.
HANG: "Drága Gyermekem!
Mindenek előtt neked kell megtérned. Csak ennek lehet következménye minden más.
1. Megtérésed lényegéhez tartozik az, hogy értelmeddel látod, akaratoddal pedig egyértelművé teszed a Tőlem elfogadott szabadságodat.
Aki elfogadott Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának, azt lehet
fölhasználni, de nem lehet kihasználni.
Fölhasználni lehet, vagyis igénybe lehet venni enyéimtől azt a segítőkész erőt, szolgálatot, amely növelni tudja a bajban lévők erőfeszítéseit, hogy
bajaikból kiszabaduljanak.
Kihasználni csak azt lehet, aki engedi magát becsapni! Aki pedig nemcsak becsapni engedi magát, de tudatosan teszi azt, hogy a másik kihasználja
őt, az bizony bűnrészes, és rajta is számon fogják kérni a kihasználó bűnét
engedékenysége, gyengesége miatt.
Nem szabad tehát engedékenynek lenned, mert ezzel csak elodázod a
megtérését annak, akivel szemben engedékeny voltál. Bármennyire is kegyetlen kötelék a vérségi kötelék, az Én segítségemmel képes vagy ezt is leoldani
magadról! Ez a te érdeked is, és ez gyermekednek az érdeke is.
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2. Fiad helyett te meg nem térhetsz. Ha ő valóban meg akar szabadulni
megkötözöttségeitől, akkor neki is el kell tudnia fogadni Engem, a Megszabadítót! Nálam nélkül semmit sem tehettek (János 15;5)!
3. Szorongásos gyermekednek sincs más útja a szívbékéhez, mint az,
hogy Velem kerüljön élő kapcsolatba.
Mint látod, mindhárom kérdésedre az egyetlen megoldás Én, Jézus,
vagyok. Nem kell itt semmiféle vezeklésre, semmiféle karmikus adósságra
gondolnod. Arra kell gondolnod, és arra kell törekedned, hogy itt és most befogadj Engem szívedbe! Ha Én, Jézus, otthont találtam benned, akkor a többi
már szinte automatikusan megy tovább (Márk 4;27-28).
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
******************************************************
2484.
Kérdező: HOGYAN GYÓGYÍTSAK?
1. Nagyon vágyom valaki gyöngédségére.
2. Lehetek-e gyógyító? Pénzért vagy ingyen gyógyíthatok?
3. Gondban vagyok volt élettársammal.
HANG: "Kedves Barátom!
1. Az a hajó, amelyik egy másik hajóhoz akarja igazítani folyton magát
a tengeren, nem juthat be abba a kikötőbe, ahol várják.
Elő kell venned, és el kell kezdened használni azt az iránytűdet, amely
az örök élet partjai irányába tud eligazítást adni neked. Ez az iránytű nem valami, hanem valaki! Én, Jézus, vagyok ez az Iránytű. Senki nem jut az Atyához, csak Énáltalam. Földi életeteknek nincs is más értelme, mint az, hogy
Velem élő kapcsolatot alakítsatok ki.
Én vagyok a szőlőtő. Csak az a szőlővessző képes életet hordozni,
amely belőlem táplálkozik. Aki nem ezt teszi, az elszárad, azt levágják, tűzre
vetik és elég (János 15;5-8)!
Boldogságodat jelentő gyümölcstermő csak Általam, Velem és Bennem lehetsz!
2. Mindenkinek gyógyítónak kell lennie! Nincs ember a világon, akiből
ne áradna vagy gyógyító, vagy betegítő energia. Nemcsak az az igazság, hogy
az istenszeretőknek minden javára válik, de az is, hogy minden istenszerető
szeretetének mértéke szerint másoknak is javára válik, tehát gyógyít.
Amit ingyen kaptatok, azt ingyen adjátok (Máté 10;8)!
3. Jogos a gondban levésed! Minden olyan döntésed, amit előbb nem
beszéltél meg Velem nagyon komolyan, olyan fertőző csírákat hordozhat
magában, aminek a gondban levés a következménye.
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Az ember nem egy olyan papiros, amelyre valaki ráír, majd félreteszi, s
egy újabb papírt vehet elő. Te ráírtál egy lapra, s ez a te kislányod. Őt letörölni, leírni, eltüntetni nem tudod. Annak pedig ki vagy téve, hogy a LAP, tehát az édesanyja élete, úgy kapcsolódik e leányhoz, mint valami írott szöveg
ahhoz a laphoz, amelyre írták.
Részedről tehát a megtérésedet hallatlanul egyértelművé kell tenned
ahhoz, hogy életed karmikus görcseit segítségemmel fel tudd oldani!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************
2485.
Kérdező: HOGYAN GOMBOLYÍTSAM TOVÁBB ÉLETEMET?
1. Adjam föl lakásomat, munkahelyemet?
2. Leányomhoz menjek? Mi lesz vele?
3. Félrecsúszottnak élem meg életemet.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. E téren problémádat meg kell beszélned azokkal, akik hozzád tartoznak! Médiumom által nem mehetek bele abba, hogy kikerüljem azokat a
lehetőségeket, amelyek rendelkezésedre állnak. Ha úgy gondolod, hogy környezetedben senki sem alkalmas arra, hogy megbeszéld vele lakáshelyzetedet, akkor benned van olyan elhangolódás, amelyet helyre kell tenned. Ennek
pedig útja az, hogy fogadd el azoknak jó szándékú tanácsát, akikkel kapcsolatban vagy
Hidd el, hogy a körülötted élők sokkal jobbak, mint gondolnád!
2. Teljesen egyértelmű, hogy ezt leányoddal kell megbeszélned. Ő már
nem kisbaba, hogy a háta mögött, tőle függetlenül történhetnének olyan döntések, amelyek őt nagyon érinthetnék!
3. Az nem baj, hogy félrecsúszott az életed! Az volna a baj, ha ezt nem
vennéd észre! Én, Jézus, minden körülményben lehetőséget adok neked arra,
hogy megoldd életedet. A Velem való kapcsolat nem egyszerűen semleges
kapcsolat, hanem mindig magában hordja a legoptimálisabb megoldásokat is.
Amit viszont tudomásul kell venned, az az, hogy senkire nem háríthatod át döntéseidért a felelősséget. Rám, Jézusra, sem olyankor, ha döntéseidet nem támaszthatod alá az evangéliumaimmal. Mindazt, amit azokban általánosságban mondottam, nektek kell a gyakorlatban felelős módon alkalmaznotok. Azt megígérhetem, hogy soha nem hagylak magadra, és ha kéred
Lelkem bölcsességét, akkor mindig meg fogod kapni (Jakab 1;5).
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
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2486.
Kérdező: MIÉRT NEM VÁLASZOLT A HANG?
A HANG-médium válaszol.
Tisztelt Uram!
A telefonbeszélgetés után újra elővettem mindkét levelet, s azokat újra
elolvasva ugyanarra a megállapításra jutottam.
A levelek alapján nincs szó olyan problémáról, ami a megtérést, újjászületést, Jézust egyértelműen képviselést illeti.
A föltett kérdéseket vagy megtudhatja maga a kérdést föltevő, csak egy
kicsit utána kell járnia (pl.: "meggyógyult-e a tolókocsis bányász, meg tudom-e gyógyítani apósom szemét, helyesen írtam-e le mindent?), vagy nem
tartozik a jelen megszentelésének lényegéhez, tehát az igazi boldogsághoz,
holott ez a lényege a HANG-könyvek mondanivalójának.
Kedves Testvérem! A megtérés annyit jelent, mint Jézus életét vállalni
a mostani körülmények között. Ha soha nem ártunk senkinek, ha mindig
megbocsátunk mindenkinek, ha segítünk ott, ahol erre lehetőséget kaptunk,
akkor feltétlenül áldozattá fogunk válni úgy, mint Jézus az ő korában. A döntő az, hogy az ELLENSÉGSZERETÉSRE KELL TENNI A HANGSÚLYT!
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy szembe kell helyezkednünk az ERŐ világával, és vállalnunk akár az életünk elvesztését is az IRGALOM
BEMUTATÁSA ÉRDEKÉBEN.
Testvéri szeretettel köszöntöm.
*******************************************************
2487.
Kérdező: SZERETNÉM ELFOGADTATNI MAGAM!
1. Van-e reményem arra, hogy elfogadjanak szeretteim?
2. Törekedjem arra, hogy elfogadjanak?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Pozitív irányú reményeket soha nem szabad feladni! Mindaz, aki az
Én, Jézus, szándéka szerint akar valamilyen célt elérni, azoknak tudniuk kell,
hogy a SZABADSÁG mindennek az alapja. Meg kell tehát tanulnod, hogy
véget ér ott a te szabadságod, ahol a másik szabadsága kezdődik! Amíg ezt
meg nem tanulod, addig nem szeretni, hanem uralkodni akarsz!
A Földön nincs nagyobb dolog a szabadság vágyánál! Nincs, mert ez a
boldogság alapja! Nem a pénz, nem a ház, nem a kert, nem a szeretés, hanem
a SZABADSÁG. Népek, nemzetek, országok és természetesen egyének és
családok inkább elpusztulnak, de szabadságukról végleg képtelenek lemondani! Ilyennek vagytok teremtve! Amíg ezt valaki be nem látja, addig nem
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tud lemondani arról, hogy uralkodjék! Bármennyire is megideologizálja magát, hogy ő szolgálni akar, hogy ő jót akar, nem! Uralkodni akar! Ez pedig az
Isten és az ember természetével összeegyeztethetetlen!
Most egy nagyon keserű pirulát adok be neked. Azért teszem ezt, mert
szeretlek, és bízom abban, hogy bármennyire keserű, javadra fog válni.
Előző leveledet megmutattam egy jézusi közösségnek, akik szintén
nem tudták elolvasni. Annyit kivettek belőle, hogy nem akarnak unokáidhoz
engedni téged. A véleményük egyöntetűen az volt, olvashatatlan leveled látva, hogy ők sem engednének téged gyermekükhöz. Ezen érdemes elgondolkodnod!
2. Semmiképpen se törekedj arra, hogy elfogadjanak. Arra törekedj,
hogy te Engem, Jézust, fogadj el! Akkor fogadsz el, ha mindent elkövetsz
azért, hogy halálod órája legyen a legboldogabb órád, tehát arra, hogy nagyon
sajnálják, hogy eltávoztál a földi életből. Erre csak akkor tudsz helyesen törekedni, ha szabaddá akarsz válni családtól, gyerektől, unokádtól. Igen, mert
aki jobban szeret bárkit, mint Engem, Jézust, az nem méltó Hozzám! Mindenki azt szereti a legjobban, akiről úgy tudja, hogy boldogítani képes őt.
Aki rájön arra, hogy egyedül Én, Jézust, tudom őt boldogítani, az megnyerte
az élet csatáját.
Kimondhatatlanul szeretlek, és megáldalak a
BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2488.
Kérdező: ÁTOK ALATT VAGYOK
1. Hogyan lehet feloldani az átkokat?
2. Fogadjam el közeledését annak, akiről írtam?
3. Különböző jóslásokról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, azért jöttem Megszabadítónak (a nevem ezt jelenti), hogy
semmiféle átok ne fogjon rajtatok, ha elfogadtatok Engem. Engem elfogadni
nem nehéz. Csupán ennyit kell mondanod: „Szeretlek Jézusom, jöjj a szívembe!” Ezzel már minden átkot fel is oldottál. Ez azért ilyen egyszerű, mert
Én, Jézus, valóban legyőztem a sátáni, az átkokkal terhelt világot (János
16;33). Nem kell tehát más, mint az, hogy az Én oldalamra állj! E kis mondattal: „Szeretlek Jézusom, jöjj a szívembe!”, máris az Én oldalamra álltál!
Ezek után azt fontosnak tartom, hogy földi életedben ne a negatív jelenségekre figyelj, hanem arra, hogy Én a körülményeidnek is az Istene va-
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gyok, tehát mindent, amit te most rossznak élsz meg, javadra fordítok. Ennek
érdekében vállalnod kell a gondolkodás-átalakítást!
2. Semmiképpen se fogadd el annak a közeledését, akiről írtál! Adj hálát azért, hogy volt erőd és bátorságod szakítani! Valójában szakítás előtt
voltál átok alatt! Most már nem! Ne tedd újból a nyakadat a hurokba!
3. A babona az, amikor valaminek olyan erőt tulajdonítotok, amit annak Isten nem adott. A jóslásoknak minden formája magában hordozza azt a
veszélyt, hogy elfordultok a lényegtől, s elindultok a babona útján. Így aztán,
ami kezdetben ígéretes reménnyel kecsegtetett, később óriási csalódásokba
torkoll!
Ne jósoltass magadnak! Elégedj meg Velem, Jézussal, aki mindenkor
boldogító módon vagyok jelen benned.
Vállald az Általam megkívánt gondolkodás-átalakítást! Bármi történik
veled, csak ezt a kérdést engedd fölmerülni magadban: „Ez miért jó nekem?”
Arról meg lehetsz győződve, hogy amíg az Enyém vagy, addig minden javadat, boldogságodat szolgálja! És mindaddig az Enyém vagy, amíg az Enyém
akarsz lenni! Nem lennék győztes Isten, ha nem így lenne! Szinte káromlás
arra gondolnod, hogy bármikor bárki is Fölém kerülhetne, Engem legyőzhetne!
Nagyon szeretlek, és megáldalak
SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
2489.
A MÉDIUM VÁLASZOL A VÁCI PÜSPÖK FELMONDÁSÁRA

FŐTISZTELENDŐ PÜSPÖK ÚR!
Köszönöm, hogy kellő időben értesített főtisztelendő Pásztor Győző
esperes úr által arról a döntéséről, mely szerint nem tart igényt további szolgálatomra, miután a hitoktatások befejeződnek.
Köszönöm, mert így bőven áll idő rendelkezésemre, hogy helyet találjak magamnak másutt az elkövetkezendő két hónap folyamán.
Tudomásomra jutott, hogy vannak olyanok az inárcsi hívei között, akik
az én érdekemben szót akarnak emelni maradásom mellett. Ők még nem tudják azt, hogy hallgass a nevük olyankor, amikor egy püspök az egész egyházmegye érdekeit szem előtt tartva megkérdezésük nélkül dönt sorsuk felől.
Még nem tudják, de majd megtudják.
A hitoktatás, tudomásom szerint, június közepe felé befejeződik. Ígérem, hogy július 1-jére elköltözöm Inárcsról. Már tettem lépéseket ennek érdekében.
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Szívemből kívánom Püspök úrnak csakúgy, mint magamnak, hogy halálunk órája legyen a legboldogabb óra számunkra. Őszintén remélem, hogy
már közel vagyunk ehhez. Mindenesetre sokkal közelebb, mint mikor még
együtt drukkoltunk a teológiai vizsgáink előtt.
Tisztelettel
1997. ápr. 25.
2365 Inárcs
Rákóczi u. 3/b.
Dombi Ferenc
nyugalmazott lelkész
*******************************************************
2490.
Kérdező: MAGAMRÓL ÉS HALOTTAIMRÓL
1. Társamról mondhatom: se vele, se nélküle!
2. Nem akarok ártani senkinek!
3. Fiam és anyám jó helyen vannak?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ez a 'se vele, se nélküle' állapot az a holtpont, amelyen a legsúlyosabb karmikus görcsök oldódnak le arról, aki ilyenkor nem bódulatokat keres
magának, hanem igyekszik kinyitni szíve szemét, tehát igyekszik úgy élni,
mint aki HISZ!
Mivel az ősellenség képes hatni minden ember fantáziájára, tehát a tiédre is, ezért törekedned kell rövidtávú gondolkodásra berendezkedni. 'Elég a
mának a maga baja. A holnap majd gondoskodik magáról' (Máté 6;34)! Ez
az a bizonyos egyes sebesség, amelyre kapcsolva a legmeredekebb kapaszkodón is túl lehet jutni. Ne félj! A volánnál melletted ülök! Tehát mindaddig,
amíg hiszel, nem lehetsz magányos!
2. Ki kell tisztáznod magadban a következőt: Mindenki csak önmagának árthat! Ha valaki azt mondja, hogy ártani akar valakinek, akkor tudnia
kell, hogy ezzel már ártott is önmagának. Ha valaki azt mondja, hogy nem
akar ártani senkinek, annak tudnia kell, hogy ezzel semmi mást nem tesz,
mint azt, hogy jó szándékát nyilvánítja ki. Ha mélyebben belegondolna e kijelentésébe, akkor így fejezné ki magát: 'Bolond lennék ártani magamnak!'
Légy legalább annyira alázatos, hogy elfogadd: se jobb, se rosszabb,
tehát se boldogabb, se boldogtalanabb nem lehet senki általad! Nincs erkölcsi nevelés! Csak erkölcsi önnevelés van! Neked nem azért kell jónak len34

ned, tehát lelkiismereted szerint cselekedned, hogy ennek következtében
bárki is jó legyen, hanem azért, mert ezáltal leszel te jobb. Ez nem önzés, hanem önszeretet, s ez csúcsérték! Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
3. Fiad és édesanyád jobb helyen nem is lehetnének, mint ahol vannak.
Azt az állapotot, amit ők megélnek, teremtmény soha nemcsak nem tudta
volna nekik megadni, de még megközelíteni sem tudta volna számukra senki! A földi élet képtelen befogadni azt a szeretetet, örömöt és békét, amelyeknek gyökere végső soron az a benső szabadság, amelyre mindenkinek
törekednie kellene a Földön. Igen, mert e törekvés a Földön jelenti azt a kicsiny magot, amely az örök boldogság fájában bontakozik ki, és hoz maradandó gyümölcsöt.
Szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
******************************************************
2491.
Kérdező: ELVESZÍTETTEM MINDEN REMÉNYEMET
Letargikus, kiábrándult és céltévesztett vagyok.
HANG: "Helyes! Az általad megfogalmazott három negatív tartalmú szó talán rá tud venni téged arra, hogy ráébredj a gondolkodás-átalakítás mérhetetlen fontosságára!
Drága Gyermekem!
Én, Jézus, megjelentem közöttetek a Földön úgy kétezer évvel ezelőtt.
Most ne azon okoskodj, amin feltétlenül okoskodni fognak többen is, akik a
HANG 25-dik könyvében olvassák e sorokat, mondván, nem kétezer éve,
hanem már pár évvel több annál. Mondom, ne ezen okoskodj, de igenis érdemes elgondolkodnotok azon, hogy vajon miért rendeztem úgy a dolgokat,
hogy ne tudjátok pontosan a születésem dátumát?! Megmondom! A születésem TÉNYE a fontos! Azért rendeztem így mindent, hogy főleg ne a mikorral foglalkozzatok, hanem a miért-tel!
Pontosan azért jöttem közétek, hogy ne csak ábrándozhassatok arról,
milyen jó is volna tudni, hogy hogyan kell másképpen gondolkodni, hanem
ennek megvalósítására lehetőséget is adjak nektek.
Amíg nem jöttem közétek, addig csak egy lehetőségetek volt. Úgy kellett gondolkodnotok, ahogy a fölöttetek trónoló hatalom azt megkívánta. Az
erő világában mindig annak szokott igaza lenni, aki erősebb!
Amióta Én, Jézus, eljöttem közétek, azóta két lehetőség között választhattok. Az egyik az előbb említett, tehát, 'aki erősebb, adjunk mindig annak
igazat', vagyis behódolás a mindenkori hatalomnak, a másik pedig az, hogy
van lehetőségetek szóba állni Velem, Jézussal!
35

Ne érvelj azzal, hogy minden egyház másképpen mutat be Engem.
Egyházakon keresztül soha nem jutsz el Hozzám! Az egyház, kivétel nélkül
mindegyik, olyan, mint egy képkeret, és egyik sem azonos a képpel, tehát
Velem! Igen, az Egyház az Én Titokzatos Testem. De Én nem vagyok titokzatos! Én ÚT vagyok, aki tisztán és világosan bemutatkozom annak, aki vállalja Értem azt az életáldozatot, amelyre Lelkem őt bensőleg indítja. Vagyis
szóba áll azzal az új paranccsal, amit Én adtam nektek (János 13;34).
Mondhatod erre, hogy ez szubjektivizmus. Feltétlenül az! Csak szubjektív Mennyország van! Mennyország nincs Mennyországban lakók nélkül!
Mint ahogy pokol sincs pokolban lakók nélkül!
Már annyiszor megfogalmaztam, de a te kedvedért újra megfogalmazom: A nemártás, megbocsátás, segítés, ez vagyok Én, Jézus, mint ÚT! Ez az
ÚT az egyetlen állapota annak az erkölcsi igazságnak, hogy szeretnetek kell
egymást úgy, ahogy Én szerettelek benneteket. Így vagyok az IGAZSÁG.
Életre csak annak van jogos reménye, aki tudomásul veszi, hogy az ÚT, az
IGAZSÁG velejárójaként vagyok Én az ÉLET! Bár e három együttesen vagyok Én, de a földi életben gyakorlatilag az ÚT-ra kell tennie a hangsúlyt annak, aki ÉLNI akar!
A Bibliában az evangéliumok és a "Merre menjek?" című hittankönyv
segíthet benneteket a legjobban, hogy ne csak Rólam tanuljatok, hanem
ENGEM tanuljatok, vagyis a gondolkodás-átalakításban.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
2492.
Kérdező: FIAMRÓL, LEÁNYOMRÓL, FÉRJEMRŐL
1. Fiam letartóztatása meddig tart?
2. Lányomnak milyen lesz a további kapcsolata?
3. Rokkant férjem meddig bírja még az életet?
HANG: "Drága Gyermekem!
De sok minden érdekel, csak éppen a lényeg mellett megy el az életed!
Én, Jézus, a közöttetek megtestesült Isten, nem jósnak, hanem Boldogítónak,
a megkötözöttségektől történő Megszabadítónak jöttem közétek. Még soha
senkit nem tudott boldogítani semmiféle jövőbe látás, csupán a jelenben vállalt önzetlen szeretés!
Az, aki téged a médiumomhoz irányított, a leglényegesebb dolgot nem
mondta el neked! Nem mondta el azt, hogy Én, Jézus, nem érdekességnek
jöttem a világra, hanem Megszabadítónak!
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Te nagy tévedésben vagy, ha úgy gondolod, hogy akkor leszel boldog,
ha fiad, leányod, férjed jövőjéről többet fogsz tudni. Nem! Te és mindenki
csak akkor lesz boldog, ha Rólam, sőt Engem egyre jobban ismerni fogtok!
Ti nem egymásra vagytok teremtve, hanem Istenre! És amíg ezt el nem fogadjátok, mindaddig a legkülönbözőbb bódulatokban próbáljátok pillanatnyilag elcsitítani idegállapototokat!
A vérségi kötelék az egyik legkegyetlenebb kötelék. Ez tud legjobban
elkötni benneteket Tőlem, és ez tud legkevésbé Hozzám segíteni benneteket!
Szinte azt mondhatom, hogy vannak, akik a vérségi kötelék ellenére is felismerhetik és vállalhatják azt a szabadságot, amely egyben az Én Lelkem működési területe is (2Kor 3;17).
Én, Jézus, mérhetetlenül szeretlek téged! Hisz' az életemet is feláldoztam volna érted akkor is, ha csak te lettél volna egyedül a Földön. De még
ezzel a végtelen szeretettel sem tudtam elérni azt, hogy szabaddá válj azoktól, akiktől, ha akarod, ha nem, úgyis el kell válnod!
Azt, hogy mi lesz fiaddal, leányoddal, férjeddel, Én neked meg nem
mondom. Nem, mert nem volna semmi értelme. De azt meg tudom mondani,
hogy mi lesz veled!
Egykor meg fogsz térni, és sajnálni fogod azt az időt, amit nem Velem
töltöttél a Földön. Én akkor vigasztalni foglak. Vigasztalni foglak azzal,
hogy sem a múlt, sem a jövő nem érdekes, csak az itt és most jelen, melyben
egymásnak örülhetünk!
De addig, amíg ez megtörténik, sokat kell csalódnod elképzeléseidben,
magadban, emberekben, sőt magában abban az istenképben is, amit eddig kialakítottál magadban.
Engem, Jézust, az Istent meg nem változtathatod, de magadban a gondolkodásodat meg kell változtatnod úgy, ahogy az evangéliumokban felkérlek erre!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ERŐ LELKÉVEL!"
******************************************************
2493.
Kérdező: ÚJJÁSZÜLETTEM? BIZTOSÍTÓ BERENDEZÉSRŐL
1. Újjászülettem vagy sem?
2. A biztosító berendezések használata lehet erkölcsileg jó?
3. Problémás számomra egy barátnői kapcsolatom.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Már többször hallhattál arról, hogy az ősellenségnek egyik leghatékonyabb fegyvere az elbizonytalanítás. Gyakran ajánlottam újjászületett
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gyermekeimnek, akikben fel szokott ébredni az elbizonytalanodás, hogy határozzanak meg egy napot, amikor tudatosan elfogadnak Engem, Jézust,
Uruknak, Megszabadítójuknak, és ezt a napot ünnepeljék úgy, mint újjászületésük napját.
Ez nem jelenti azt, hogy ők előbb nem születhettek újjá, csupán azt jelenti, hogy így meg tudják szüntetni magukban az elbizonytalanodás érzését,
mivel ahhoz nem kell nagy hit, hogy valaki elhiggye, ha Engem elfogadott,
akkor újjá is született.
Az Engem elfogadás egészen biztosan megtörténik olyankor, amikor
valaki ezt megfogalmazza. Olyan nincs, hogy valaki mondja, és közben nevet magában, mert pontosan ennek ellenkezőjét akarja elérni. E tekintetben a
gyakorlat már nem is annyira érdekes!
2. Az okosság és az óvatosság mindenkor kötelez! Ezzel önmagatoknak tartoztok. A gyilkos vagy tolvaj nem akkor gyilkos, nem akkor tolvaj,
amikor tettét elköveti, hanem akkor, amikor elhatározta azt. Tehát nem miatta kellenek a különböző biztosító berendezések, hanem magatok miatt. Vagyis azért, hogy égen-földön igazoljátok: okosak és óvatosak vagytok, tehát
hallgattatok Rám, Jézusra!
3. Minden kapcsolat-probléma megkötözöttséget jelez. Földi életetek
tele van ezekkel. A földi élet egy véget nem érő szabadságharc! Mindenki
azért jött a Földre, hogy győztesen kerüljön ki ebből a szabadságharcból. Én,
Jézus, azért vettem föl e nevet: Isten, a Szabadító, hogy tudatosuljon bennetek, és legalább szándékban valósuljon is bennetek a feladatokban való gondolkodás. Tudom, hogy feladataitokban szinte képtelenség elvonatkoztatnotok a személyektől, de mégis erre kell törekednetek. Illetve arra, hogy az Én
személyem gondolkodjék bennetek!
Ne feledd! A Szentlélek képes megnyitni személyemet felétek, és a ti
személyeteket Felém!
Megáldalak SZERETETEM, ÖRÖMÖM és BÉKÉM LELKÉVEL!"
******************************************************
2494.
Kérdező: FÉLELEM GYÖTÖR
Alaptalan félelmeim vannak. Mit tegyek ellene?
HANG: "Drága Gyermekem!
Mindig örömmel adok eligazítást annak, aki az Én békémmel akar találkozni szívében.
Félelmed részben alaptalan. De csak részben. Azért részben, mert kívülről várod azt a bizonyosságot, amelyet csak belül, magadban találhatsz
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meg, és azért is részben, mert szíved szeme, a hit, nincs nyitva olyan gyakran, mint kellene. Valójában mindig nyitva kellene lennie a szíved szemének,
vagyis mindig élő hitben kellene járnod!
Amíg nem egyértelmű benned az, hogy az Enyém, Jézusé, vagy, addig
mindig van alapja félelmednek. Ez az alap a kishitűség!
E félelmedet tehát úgy tudod megszüntetni, hogy elmondod Nekem:
'Jézusom! Jöjj szívembe! Kitárom Előtted szívemet, lelkemet, egész életemet! Hiszem, hogy a Tiéd vagyok! Hiszem, hogy Te, amint mondottad, legyőzted a világot, pontosan azt a világot, amely ijesztgetni szokott engem. A
Te erődre hivatkozva parancsolom ezeknek az ijesztgető erőknek, távozzanak életemből. Én a Győztes oldalán állok, mert Jézus enyém, és én az Övé
vagyok!'
Tehát ilyen és ehhez hasonló imákkal, vagy egyszerű "Jézusom szeretlek!” fohásszal, vagy „dicsőség Neked Istenem!” szavakkal kell hogy mielőbb rádöbbenj arra, hogy te a FÉNY gyermeke vagy, és nem neked kell félned, hanem tőled kell félniük azoknak akik belülről ijesztgetni próbálnak.
Előző életedben nagyon felszínesen fogtad föl azt, hogy Isten gyermeke
vagy, s ezt a karmikus terheltségedet próbálják szemtelen szellemek tudatodban ellened fordítani. De te éppen azért vállaltad e földi életedet, hogy kijavítva előző életed kishitűségét, most nagyon akarod elhinni, hogy
EGYMÁSHOZ TARTOZUNK. Én, Jézus, vagyok a szőlőtő, te pedig vagy
az Én szeretett szőlővesszőm! Nagyon vigyázok rád!
Megáldalak BENSŐ ERŐMMEL és BÉKÉMMEL!
******************************************************
2495.
Kérdező: SAJÁT FELELŐSSÉGEMRŐL, MISÉT MONDATÁSRÓL
1. Mennyire vagyok oka lakótársi kapcsolatom elromlásának?
2. Nem erkölcsi sugallatot mennyire kell komolyan venni.
3. Érdemes misét mondatni egy öngyilkosért?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem jó, ha mélyíted magadban a bűntudatot azért, amiért elromlott
kapcsolatotok. Az pedig főleg nem jó, hogy a Velem, Jézussal még a szentségi találkozást is fölfüggesztetted, mintha ezzel meg lehetne oldani valamit.
Az kétségtelen, hogy a gyűlölet, amely nem más, mint a másik ember
megsemmisítésére való kegyetlen törekvés legalább szándékban, teljesen
idegen Tőlem. De ezt nem szabad összekeverni a gyűlöletérzéssel, amely általában vagy egy spontán fellobbant ellenérzés, vagy egy kifejezetten rosszra
irányuló érzés, de nem a személy kegyetlen elpusztítását célozza.
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A gyűlölet az egy olyan rosszakarat igenlése, amely hideg fejjel igyekszik kitervelni áldozatának elpusztítását. Benned nem ez élt, s ezért helytelenítem, hogy nem járultál emiatt szentáldozáshoz.
Mihelyt észreveszitek, hogy bennetek valami nincs rendben, azonnal
jöjjetek Hozzám! Hozzám nem kozmetikázottan kell jönnötök, hanem úgy,
amilyenek vagytok. Akkor tudok igazán segíteni! Aki jól fésülten akar csak
találkozni Velem, az nem megtérni, nem megjavulni akar, hanem inkább
meg akarja játszani magát Előttem, mint a 'farizeus és vámos' példabeszéd
imádkozó farizeusa.
Ha azzal törődsz, hogy Velem legyen egyre mélyebb, egyre gyermekibb a kapcsolatod, akkor a többi magától jön.
2. Nem szabad azokat a sugallatokat komolyan vennetek, amelyek utasításokat akarnak adni. Akkor teszel helyesen, ha ilyen és ehhez hasonló sugallatokat egy józan, normálisan gondolkodó, érett embertársaddal megbeszélsz. Legjobb erre egy józan pap vagy egy felelősséget hordozó felettes. De
semmiképpen sem jó úgy hallgatnod az ilyen sugallatot, hogy egy az egyben
helyeseld azt. Tudnod kell, hogy állandóan torpedóznak benneteket zavaróállomások!
3. Szentmisét mindig érdemes mondatni, mivel minden olyan szertartás, amely szeretetből és szeretetre irányul, áldást jelent mindenki számára.
Azt pedig, hogy egy öngyilkos hogyan jutott el tettének végrehajtásához, egyszerűen képtelenek vagytok felmérni. Ne írjatok le senkit! Szeressétek egymást akkor is, ha bármilyen itt a Földön, és akkor is, ha bármilyennek
lehet őt elgondolni halála után.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
2496.
Kérdező: PÁR KÖNYVRŐL KÉRDEZEM A HANGOT
1. "Az égi mester válaszol" c. könyv 143-44. oldalon jelzett
kijelentések Jézustól származnak?
2. "Aranyhíd" c. kiadvány 52-55. oldalak Jézustól vannak?
3. N.N-nek a könyvet ajánló levelében lévő jézusi idézetek
Jézustól vannak?
HANG: "Kedves Barátom!
Nagyon örülök kérdéseidnek, mivel nem egy könyvről, nem egy személyről vagy csoportról, hanem meghatározott kijelentésekről kérsz Tőlem,
Jézustól, véleményt.
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Mindaz, amit eddig mondottam, és ezután is mondani szándékozom a
HANG-könyvek által, csak akkor és addig mondhatók Tőlem, Jézustól,
származóknak, amíg legalább magjában szinkronban vannak az evangéliumaimmal, amelyekben mint mondottam, mindent átadtam nektek, ami az
Atyától Részemről átadható számotokra (János 17;14).
Igaz, mondottam azt is, hogy még volna sok mondanivalóm, de most
nem bírnátok elviselni, de ezeknek átadása is magjában megtörtént. Voltam
annyira okos és bölcs, hogy ezt meg tudjam valósítani! A médiumom tehát
nem csalhatatlan! Csak annyiban hiteles, amennyiben vállalja a lemérettetést
az evangéliumaim mérlegén. Ennyit a HANG-könyvek médiumáról.
Pál apostol mond ugyan olyat az ő evangéliumáról, hogy aki mást hirdet, az átkozott legyen (Gal 1;9), de e kijelentésétől ÉN, Jézus, elhatárolom
Magam!
Térjünk hát rá kérdéseidre. Az természetes, hogy nem írom le a jelzett
oldalakat, mert akit érdekel, az úgyis utánanézhet.
1. Egy Általam nagyon szeretett és sok kegyelemmel ellátott személyek
szemléletét kell most mérlegre tennem.
Való igaz, hogy hirdetnetek kell e világ közelgő végét. Sőt, azt kell
hirdetnetek, hogy Velem már el is érkezett ennek a mulandó világnak a vége.
Én, Jézus ezt így fejeztem ki: "Betelt az idő" (Márk 1;15)! 'Összefogni, szeretetben együtt élni', ez mind igaz és szent. Szinte végig az egész oldal azt
sugallja, hogy térjetek meg, és vállaljátok, hogy mint 'apró magvak' nekem
tetsző fává növekedve hozzatok bő termést.
De van a végén egy bevágás, amelyben esküre szólítja fel hallgatóit a
médium. Ez bármennyire is jó szándékkal történt, bármennyire csak az általánosan elterjedt, a felszínt erősebben fodrozó, átlagnál valamivel nagyobb
elkötelezettség kifejezését is akarja jelenteni, ehhez Nekem, Jézusnak, semmi közöm nincs! Nincs, mert nagyon félreérthető, nincs, mert szöges ellentétben áll azzal a parancsommal, hogy soha, semmire ne esküdjetek! E kijelentéstől teljesen elhatárolom Magam! Vigyázzatok!
Egyértelműen és mindenre kiterjedően mondottam, hogy semmire és
soha ne esküdjetek (Máté 5;34)! Igaz, Engem megesketett a főpap, s e kívánságára adott válaszommal lettem méltó a halálra (Máté 26;63)! De Én soha
senkit meg nem eskettem, és nem is fogok soha senkit felszólítani eskütételre! Az ilyen felszólítás a kaszárnyák világa, na meg azoké a főpapoké, akik
okot keresnek arra, hogy Engem, Jézust, halálra ítélhessenek!
Még annak is ellene vagyok, hogy a jóra fogadalmat tegyetek, mert a
jónál elvben mindig lehet jobb! Még attól is tartózkodtam, hogy olyankor es41

küt tegyenek Mellettem tanítványaim, amikor saját szemükkel láthattak és
fülükkel hallhattak! Hogy is kérhetnék esküt olyankor, amikor még tükör által homályban láttok, tehát tévedhettek, tehát állandóan ki vagytok téve annak, hogy méreg keveredik abba a mézbe, amelyre esküt tettetek! Vagyis arra, akit nem láttok, hogy Én volnék, érzékszerveitekkel csalhatatlanul nem
tapasztalhattok, hogy Én volnék, csak úgy gondoljátok, hogy Én vagyok!
Hogy is kívánhatnék ilyet, amikor még akkor sem kívántam, amikor csalhatatlanul megtapasztalhattak?! Tiszta ostobaság lenne Részemről nagyobb elköteleződést követelni egy részetekről bizonytalanabbra, mint az egyértelmű
biztosra. Ne tegyétek! Ne esküdözzetek!
Semmiképpen sem szabad rossz szándékot feltételezned a médiumról,
de ez az esküre történt felszólítás nem Tőlem van! Amint nem Tőlem volt
Pál apostol átkozódása sem!
2. Ami az említett kiadvány 52-55. oldalán található kijelentéseket illeti, hát ezekről elmondottam már evangéliumomban, hogy majd látni fogjátok
az Emberfiát, amint eljön az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel (Máté 26;64). E kijelentésemnek kibontását különböző módon lehet megfogalmazni, de az biztos, hogy itt és most kell megtérnetek akkor is, ha a ti időszámításotok már messze túlhaladta a kétezer évet.
Én médiumaimnak valóságot közlök, és nem szavakat. Az ő feladatuk,
hogy képzettségük, irányultságuk, érdeklődésük, koruk, tapasztalatuk, adottságaik és egyéb körülményeik alapján tördeljék mondatokká azt a valóságot,
amit eléjük, beléjük vetítek.
3. Ami pedig a könyv ajánlásában idézett gondolatokat illeti, azt János
evangéliumában szintén elétek tártam, amikor megígértem, hogy el fogom
küldeni nektek azt a Vigasztalót, aki eszetekbe fogja juttatni mindazt, amit
elmondottam nektek (János 14;26).
De arra ne várjon senki, hogy valami tölcsérrel különleges tudáshalmazt fognak a fejébe önteni. Nem! A Velem való személyes kapcsolat amilyen nehéz, olyan egyszerű. Naponta el kell fogadnotok Engem, Jézust, Uratoknak, Megszabadítótoknak, és szándékolnotok kell azt az új parancsot,
amelyet ugyancsak János evangéliumának 13;34 részében megtalálhatsz.
Ha valakit fellelkesítenek az említett ajánlásban található gondolatok,
az nagyon jó! De aki éli a maga csendes, szeretetben áldozattá váló életét,
mint a kalkuttai Teréz anya és leányai, az még jobb, mert bármikor jön el
földi életetek vége, az ilyen lelkülettel feltétlenül a legjobban jártok!
Az Én Lelkem elsősorban nem a rendkívüliség lelke, hanem a REND
lelke. Tegyetek rendet magatokban! Ha ezt megtettétek, akkor a körülöttetek
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lévő világ rendjét bízzátok nyugodtan Rám. Soha nem az lesz a legfontosabb, legdöntőbb számotokra, amit magatokon kívül láttok, hanem az, amit
magatokban hordoztok!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
2497.
Kérdező: FELELŐS VAGYOK MÁSOKÉRT?
1. Felelős vagyok anyám haláláért?
2. Miért szégyellem a származásomat?
3. Miért bujkálok el a problémák elől? Meg akarok térni!
HANG: "Kedves Barátom!
1. Erre a Földre mindenki úgy születik, hogy egyszer ezt a földi életét
be is kell fejeznie! Eddig ez még mindenkinél így történt. Ez alól édesanyád
sem kivétel.
Édesanyád halála nem a te viselkedésednek, szeretetlenségeidnek a következménye, habár a szeretetlenség mindig romboló hatású, hanem saját
szabad döntésének beteljesedése, amelynek gyökere részben túlmutat a földi
életen. Így édesanyád haláláról nem tehetsz. Mindenki csak önmagáért felel!
Hidd el, halálba nem az segít valakit, ha nem szeretik, hanem az, ha az illető
nem tud szeretni. (Természetesen a parancsra vagy egyéb gyűlölködésből történt gyilkosságokra ez így nem vonatkozik. Bár ilyen esetben sem jár rosszul
az, aki Istent szerető). Mert aki nem tud szeretni, az boldogtalan. A boldogtalan ember pedig nem sziklára épít. Ezt már édesanyád is tudja. Ő már úton
van Felém.
2. Származását az szégyelli, aki többre tartja magát annál, mint ami valójában, és fél attól, hogy származása miatt hátrányba kerül másokkal szemben. Magyarul: hiúsági komplexusa van! Vagy pedig nincs hite, és ezért
gyarló emberek döntésétől várja saját életének benső rendezését. Bárhogy
van, úgy tudod oldani, hogy elkezdesz Velem, Jézussal, foglalkozni, és egyre
kevesebbet magaddal. Ha nem arra teszed a hangsúlyt, hogy mi van veled,
hanem arra, hogy mi van Velem! Ezáltal kezd átalakulni a gondolkodásod az
Én szándékom szerint. Erre hívtam fel figyelmeteket nyilvános működésem
kezdetén (Márk 1;15).
Születésed előtt olyan földi sorsot választottál magadnak, amelyben
azokat a szeretetlenségeket, amelyeket lelked mélyén hordozol, tudod oldani.
Ennek a szeretet-rehabilitációnak vetetted alá körülményeidet, s ennek része
származásod is! Ezért ne szégyelld azt a döntésedet, amit a legnagyobb jó ér-
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dekében hoztál! E legnagyobb jó az, hogy megtanulj szeretni, és tudj másokat is megtanítani szeretni!
Hidd el, számodra nem az a döntő, hogy honnan származol földi értelemben, hanem a nyitottságod a meglátott jó felé! Ha ezt tartod szem előtt,
akkor egyszer még büszke is leszel arra, hogy honnan indultál el! Légy állhatatos, kitartó!
3. Azért bújsz el problémáid elől, mert még úgy érzed, hogy elbújni
könnyebb, mint szembesülni velük. Ez csak rövid távon hoz valami látszateredményt, de megoldást sohasem! Te ezt már tudod és érzed is, hogy ez a
bújócska magad körül sehová sem vezet. A megoldatlan problémáid nem
mások, mint olyan gondolatok, cselekedetek, amelyeket nem lelkiismereted
szerint, tehát nem Rám hallgatva tettél. Olyanok, amelyeket lelkiismereted
ellen tettél vagy teszel, tehát Ellenemre. Éppen ettől probléma! Ha elhinnéd
azt, hogy Én benned élek és érted élek benned, ha elhinnéd azt, hogy Én legyőztem azt a világot, amely árthat neked, akkor elhinnéd azt is, hogy Rám
hallgatni érdemes! Ha szembesülsz magaddal, akkor Velem találkozol, mert
én valóban az IGAZSÁG vagyok, aki képes megszabadítani téged minden ártó erőtől.
Kedves Barátom! Most kapaszkodj meg! Te már szinte meg is tértél! E
határozott szándékod Tőlem, Jézustól, van! Igen. Én már régóta várakozom
szíved előtt, és várom, hogy befogadj Engem, Jézust, az életedbe. A türelem
másik neve szeretet. Ez ellen sokáig harcolnod nem lehet. E harcban nincs
vesztes, csak győztes!
Fogadj el Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak, mert Velem a
Mennyország költözik a szívekbe. Én legyőztem a halált és minden megkötözöttséget! Általam tehát megszabadulsz minden megkötözöttségedtől, ha
szeretni akarsz úgy, ahogy Én tanítottam ezt. De a jó szándék bármennyire is
alapfeltétele annak, hogy valaki Hozzám tartozzon, önmagában kevés! Olyan
cselekedetekké kell váltanod a mindennapi életben, amelyek tanúságot tesznek arról, hogy nyitott vagy a meglátott jó felé, és ezért minden gyalázatot
vállalsz.
Az alázat édestestvére a megtérésnek. Nélküle nem MEGtérésről, hanem Eltérésről van szó!
Válaszd az ÉLETET! Fogadj el ÚT-nak Engem! Így akkor fogadsz el
Engem, ha szándékom szerint akarsz élni. A szándékom szerinti élet pedig
kiolvasható a négy evangéliumból. De a reggeli és az esti imáidban is napra
készen lebontva el tudom mondani neked, hogy mit várok tőled, ha párbeszédimában fordulsz Hozzám, Jézushoz!
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Megáldalak az ALÁZAT és a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************
2498.
Kérdező: TISZTÁN AKAROK LÁTNI!
Uram! Mit tegyek? Mert a ködösítés senkinek sem használ!
HANG: "Drága Gyermekem!
Két ellentétnek tűnő kijelentést is mondhatnék. Az egyik úgy hangzik,
ahogy már egy tudós szentnek is ajkára adtam: 'Szeress, és tégy, amit akarsz!'
A másik kijelentésem pedig így hangzik: Nincs igazad, amikor azt
mondod, hogy a ködösítés senkinek sem használ. Nincs igazad azért, mert
amit te ködösítés alatt értesz, az lehet tapintat is, lehet bölcsesség is, és lehet
olyan várakozni tudás is, amely egy gyékényen árul a szeretettel.
Kétségtelen, hogy semmi sincs, ami előbb-utóbb ki ne tudódna. De
azért ez az előbb-utóbb nem mindegy! Gyakran van úgy, hogy akik gyorsan
akarnak tiszta vizet önteni a pohárba, többet ártanak, mint használnak az
igazságérzetükkel.
Ahhoz, hogy valaki jól lásson, nem tanácsos mindjárt a beteg szemű
embert kivinni a tűző napra. Az, amit te ködösítésnek mondasz, lehet araszolás, lehet adagolás, lehet fokozatosan történő megvilágítás is. A földi élet
ilyen. Csak a Holdon és minden olyan égitesten, bolygón van az, hogy a sötétből átmenet nélkül történik a világosság, ahol nincs levegő! De ezeken az
égitesteken NINCS ÉLET!
Az ÉLET nem fekete-fehér színekből áll! Hát ennyit a ködösítésről.
Üzenetem most ennyi!
Megáldalak a FELELŐSSÉGVÁLLALÁS BÁTORSÁGÁVAL és
TÜRELMÉVEL!"
******************************************************
2499.
Kérdező: KI FELEL FÉRJEM HALÁLÁÉRT?
Felháborított a férjem halálával kapcsolatban tapasztalt
hanyagság azok részéről, akiket felelőseknek gondolok a
haláláért.
HANG: "Drága Gyermekem!
Köszönöm, hogy megosztottad médiumommal lelki fájdalmadat, bánatodat, amely férjed halálával kapcsolatban ért.
Tagadhatatlan, hogy a benneteket körülvevő világ soha nem Mennyország, szinte mindig pokol, sőt a poklok pokla. Talán nem is a halál ténye ez,
ami a legjobban fáj a gondolkodó embernek, hiszen mindannyian halálra ítél45

ten születtetek, és csak idő kérdése, hogy ez mikor következik be. Inkább a
"hogyan"-ja az, ami nyugtalanító, sőt gyakran felháborító. Ezt még Én, a
Földre lejött Isten Fia, Jézus, is átéltem, s ezért mondottam: "Ha lehetséges,
múljék el Tőlem e pohár!"
Szinte minden ember halálában van valami bizonytalansági tényező, és
ez áll a "hogyan"-ra is. Minden ember, amíg a Földön él, vágyik arra, és joggal vágyik arra, hogy valami gyógyírt találjon lelki sebeire.
Egyetlen mondatban két gyógyírt tudnék említeni. E mondat így hangzik: "Mi ez, az örökkévalósághoz képest!?" Vagyis a jóban az a rossz, a
rosszban az a jó, hogy minden mulandó! Ilyen a földi élet!
Bár az ember igazságérzete nem tudja átlépni azt az igazságtalanságot,
amelyet más emberek hanyagsága, nemtörődömsége által okozott lelki sebek
jelentenek, de azt is tudja mindenki, hogy sem a nyugtalanság, sem a gyűlölet
nem adhat megoldást. Itt most nemcsak arról van szó, hogy azt, aki meghalt,
sem nyugtalansággal, sem az igazságérzet ápolásával nem lehet visszahozni a
földi életbe.
Itt arról van szó, annak az igazságnak tudomásulvételéről, hogy azok,
akik előttetek elmentek, várnak reátok, és boldog békében csak akkor tudtok
találkozni majd velük, ha már itt a Földön békét teremtettetek a szívetekben.
Ha vállaltátok azt, hogy az igazság rendje helyett az irgalom rendjébe helyezzétek át szívetek-lelketek minden háborgását. Vagyis az igazságérzet által diktált döntést átengedjétek Nekem, Jézusnak, aki azt mondottam: "Én
vagyok az igazság!"
Gyermekem! Neked nem vigasztaló szavakra van szükséged, hanem
HITRE! Arra a hitre, amellyel képes vagy megtalálni, meglátni saját szívedben azt az ERŐFORRÁST, Aki nem más, mint az élő, végtelenül szerető Isten. Igen, az az Isten, Aki számon tartja hajatok szálait is, Aki azt szeretné,
ha vállalnátok azt a gondolkodás-átalakítást, amely által nemcsak tudomásul
vennétek, hogy többet értek a verebeknél, de azt is, hogy az istenszeretőknek
minden javára válik, azt is, hogy az Isten a körülményeknek is az Istene, ha
engeditek megvilágosodni magunkban azt, hogy Isten édes gyermekei vagytok.
Szeretném, ha erősödni akarnál a HITBEN, s felismernéd azt, hogy a
földi és örök boldogságotok alapja nem a jogi igazságban, hanem az erkölcsi
igazságban, tehát az irgalom rendjében található. Ezt senki és soha meg nem
változtathatja!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
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2500.
Kérdező: FONTOS TANÁCSOKRA VAN SZÜKSÉGEM
1. Iránymutatást kérek további munkámra!
2. Kell válaszolnom egy fontos levélre?
3. A mostani állapot is "saját" akaratilag működik csak?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Egy ilyen általános kérdésre, mint amilyet feltettél, csak általános
választ tudok adni.
Irány az örök élet. Tehát a mérleg, amelyre a jelent föl kell tenned, az e
kérdésre adott válaszod az irány: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?”
2. Minden olyan levélre válaszolni kell, amely nem otromba, nem bántó sem külsőleg, sem tartalmában. Ha valaki levelet kap, akkor a saját józan
eszére hallgatva el tudja dönteni, hogy milyen a lelkülete annak, aki a levelet
írta, s így el tudja dönteni azt is, hogy van vagy nincs értelme annak, hogy
válaszoljon.
Az elv tehát ez: Minden levélre illő válaszolni, kivéve az otromba,
bárgyú levelekre.
3. Amíg valaki józan eszének birtokában van, addig felel döntéseiért,
tehát működtetnie kell akaratát. A józan ész birtokában működő akarat azonban sohasem önálló! Ha jó szándék itatja át, akkor Lelkem áldása kíséri még
akkor is, ha téved. Lelkem jelenlétét pontosan az jellemzi, hogy tévedhetőnek tudja magát az, aki így dönt, s hajlandó megváltoztatni, sőt szembefordulni előző döntésével, ha értelmesen igazolva látja, hogy tévedett. A konok,
merev, rugalmasság nélküli emberek lelkük mélyén soha nem jó szándékú
emberek!
A nem jó szándékú emberek sem "csak maguk" működtetik akaratukat.
Az előbb említett konok, merev, rugalmasság nélküli emberek lelkében a
"mégis nekem van igazam", az "úgyis nekem van igazam", tehát a javulni,
pozitív irányban fejlődni nem akarás ördöge áll.
Légy szerény és alázatos, és megkapod az ÉLET koronáját!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2501.
Kérdező: EGY ÉLMÉNYRŐL ÉS KÉT ÁLOMRÓL
1. Egy élményem következményeiről
2. Egy (két) álomról
HANG: "Drága Gyermekem!
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1. A te benső kiüresedési élményed, bármennyire kellemetlen állapotot
éltél meg ezzel kapcsolatban, biztos jele annak, hogy Isten adományokkal
akar ellátni téged. Amit te megéltél, azt lelki szárazságnak hívják. Kegyetlennek tűnik, pedig nem történik ilyenkor más, mint az, hogy Isten elveszi,
visszavonja tőled azokat az ajándékait, amelyeket addig életed értelmének,
örömforrásának éltél meg.
Olyan ez, mint mikor egy anya naponta ad ajándékokat gyermekének,
és a gyermek ezeknek nagyon örül, s szinte öröme egyetlen forrásának éli
meg ezeket az ajándékokat. De ha az anya azt akarja, hogy ne az ajándékait,
hanem magát az anyát szeresse a gyermek, és azt élje meg, hogy öröme forrása maga az anya, akkor nem ad ajándékot, hanem várja, hogy ne az ajándékokért, hanem önmagáért szeresse a gyermek az anyját.
Így van veletek az Isten is. Megvonja ajándékait, hogy önmagáért szeressétek a SZERETETET. Egy ilyen lelki szárazságban nem marad más igazolása annak, hogy szereted az Istent, mint a HŰSÉG!
E hűség következménye, hogy különböző képességek, amelyek egyben
felelősséggel is járnak, kezdenek működni abban, aki hű marad a jó érzést
biztosító ajándékok elmaradása után is
Kérd gyakran, akár rendszeresen a bölcsesség adományát, hogy azt a
szerepet, amely a lelki szárazság után kiformálódik benned, egyre jobban,
tisztábban és eredményesebben tudd megélni.
2. Álmod, álmaid, azt akarja érzékeltetni veled, hogy a szeretet a földön nemcsak élvezet, hanem áldozat is. Főleg áldozat!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2502.
Kérdező: ÁLLATBARÁT VAGYOK
1. Szeretnék rendet teremteni magamban, hogy gyógyuljak!
2. Anyám álmának van üzenete számomra?
3. Az állatokat miért nem kell segítenünk?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Örülök kívánságodnak! A testen jelentkező tünetek pontosan azért
jelentkeznek, hogy fölhívják figyelmeteket egy benső, mélyebb problémára,
vagyis a lélek állapotának felülvizsgálatára. Olyan a test, mint a repülőgép
műszerfalán a kijelző tábla. Ezen lehet észlelni, ha valami rendellenesség van
a gépezetben. Rendellenesség! Tehát rendet kell teremteni. Ennek feltétlen
feltétele a vizsgálat!
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Egyszerűsödnöd kell! Ennek útja-módja az, hogy amire eddig túl nagy
hangsúlyt tettél, a látszatra, erről le kell oldódnod. Szinte arra kellene törekedned, hogy ne is vegyenek észre mások. E téren nem kell tartanod attól,
hogy túlzásba esel! Olyan állapotot kell valahogy kialakítanod magadban,
amelyben azt éled meg, hogy az sem baj, ha foglalkoznak veled, az sem, ha
nem foglalkoznak veled. Neked sem szabad az alázatot köntösnek használnod a benned feltörekvő felületes, hiúsági vágyak eltakarására, hanem arról
kell szilárdul meggyőznöd magad, hogy a te értéked Én, Jézus, vagyok benned! Én pedig annál nagyobb hangsúlyt tudok kapni benned, minél egyszerűbben és egyértelműbben háttérben tudsz maradni. Nagy munka ez, nagy és
fenséges, nehéz és az önlegyőzések sorozatát kívánó feladat, de a te lelked
fejlődését csak így tudom biztosítani!
2. Ha Én üzenni akarok neked, akkor közvetlenül teszem ezt. Ennek elfogadása is csak akkor lehetséges számodra, ha lemondasz a felszín kozmetikázásáról. Még médiumom által is csak bizonyos keménységgel tudok megfelelő benső megrendülést előidézni nálad, hogy ennek következtében helyesen tudjalak kiábrándítani a felszínből.
3. Az állatoknak nincs erkölcse. Csak ti vetítitek az állatokra azokat az
erkölcsi tulajdonságokat, amelyek benneteket minősítenek. A bolha és a tetű
semmivel sem rosszabb állat, mint a pacsirta, amelyik az előbbieket megeszi.
A kullancs ragaszkodóbb, mint bármelyik állat, mint bármelyik kutya. Mégis
az egyikre azt mondjátok, hogy tenyészteni kell, a másikra pedig azt, hogy
pusztítani kell. Pedig amelyiket tenyésztitek, az nem jobb, amelyiket pusztítjátok, pl. légy, szúnyog, bolha, poloska, kullancs, stb., ezek nem rosszabbak.
De mégis az egyik jobb, t.i. nektek, a másik rosszabb, t.i. nektek. Amelyik
jobb, azt pártoljátok, amelyiket rossznak minősítitek, azt elvetitek. Magad is
megdöbbennél, ha látnád, hogy egy-egy lélegzetvétellel hány állatot ölsz
meg! De ha látnád, akkor sem azzal a tudattal járnál az utcán, hogy te állapotszerű gyilkos vagy! Ha mégis így járnál, akkor a bolondokházában volna
a helyed.
Aki úgy gondolja, hogy az állatot is szeretni kell, az teljesen elvétette
az irányt! Csak a felszínen tud élni, gondolkodni, létezni. Csak Istent és embert kell szeretnetek! A többit ennek érdekében kell használnotok!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2503.
Kérdező: FORDÍTHATÓ JÓRA A HARAG?
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1. Vállalhatok-e nagy beruházást saját érdekemben?
2. Fel tudom-e jóra használni a bennem felmerülő haragot?
HANG: "Kedves Barátom! Mindkét kérdésedre válaszolhatnék egyszerű
igen-nel, de ez félrevezetne téged.
1. Amire komoly összeget akarsz fordítani, az csak akkor fogja megnyugtatni a lelkedet, ha ugródeszkának használod azt, amit vásárolni akarsz.
Természetesen az Isten és embertársaid irányában megélt szeretet kell hogy
vezessen ebben. Ha csupán öncélúan kényelmet akarsz, és ezt akarod kinevezni benső békének, akkor az egész életednek nincs semmi értelme! De te
nem ezt akarod. Te magadat is eszközként akarod odaadni másoknak Értem,
és ehhez akarod megteremteni magad körül a terepet. Ha ez így van, akkor
áldásom kíséri további életed!
2. A benned gyakran felébredő haraggal kapcsolatban csak abban az
esetben mondhatnék igen-t, ha szent haragnak lehetne elnevezni a benned
felmerülő haragot. Egy harag akkor szent, ha a jó megtételére sarkall. Ilyen
volt az Én haragom akkor, amikor a béna kezű embert meggyógyítottam az
Engem rosszindulattal figyelő farizeusok előtt (Márk 3;5).
Általában a harag arra való, hogy megfelelő önismeretre jusson a haragvó, és megfelelő önfegyelemmel győzze le indulatát. Erre törekedj!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2504.
Kérdező: ZAVART VAGYOK
1. Meg vagyok zavarodva.
2. Megváltozott az értékrendem.
3. Segítségre van szükségem.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az inárcsi hóvégi istentiszteleten s az azt követő beszélgetésen hallottak megérintették a lelkedet. Megérintette az Én lelkem tanításának szeretettől áthatott értelmének sugárzása. Ez a sugárzás valódi kérdések felkérésére indít minden lelket, aki Lelkemből meríteni kíván. Ezek a kérdések tükörként állnak előtted, hogy benne magadat szemlélve felismerd önnön életed
értékeinek hiányosságait. Ehhez a vizsgálódáshoz Én, Jézus, adom a világosságot. Rajtad múlik, hogy ebben a vakító világosságban, amelyben minden
halvány, sötét folt élesen rajzolódik ki, az igazsággal akarsz-e szembesülni.
Te istenfélő embernek tartod magad. Az igazság az, hogy olyan Isten,
akitől félni kell, nincs! Ezért van, hogy a te életed zűrzavarát vele nem is tudod megoldani! Én, az evangélium Jézusa, nem a félelmetes, büntető Isten
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vagyok. Én az irgalmas szeretet Istene vagyok, aki benned élek! Az igazság
az, hogy míg te a médiumomat tiszteletre méltó tisztelendőnek szólítottad,
annyira mégsem tisztelted meg a tisztelendő urat, hogy tisztességesen, olvasható módon írd meg kérdéseidet.
Látod, ilyen világosság vagyok Én!
2. Megváltozott az értékrended? Ha az értékrended az Én irányomban
megváltozott volna, úgy nem lennél megzavarodva.
Az igazság az, hogy megingott az értékrended, mert a régi már nem
használható, hiszen életed problémáit, melyek előtt tehetetlenül állsz, ennek
segítségével nem tudod megnyugtató módon kezelni.
Megsejtetted, hogy a lelki békét okozó értékrend Rajtam kívül nem létezik, csak Rajtam belül! Ez a számodra még ismeretlen, új értékrend pedig
még nem épült beléd. Ezek az értékek csak az Általam kért gondolkodásátalakítással szerezhetők meg.
Ennek a gondolkodás-átalakításnak lesz a következménye az újjászületésed. Ez a gondolkodás-átalakítás viszont csak nagyon kemény és elszánt
szellemi munkán keresztül érhető el, melynek feltétlen feltétele a nyitott szív
és a nyitott értelem Felém!
Ha mindez adva van, akkor ott találsz az ajtóban. Az ajtódban állok és
kopogtatok (Jel 3;20). Várok arra, hogy ne csak úgy csinálj, mintha ki akarnád nyitni azt az ajtót, hanem nyisd is ki! Nyisd ki, mert csak így tudunk találkozni, Én és te!
Ahhoz, hogy tudd, ki az, aki kopogtatott, meg kell ismerned Engem.
Engem az evangéliumaimból és a HANG-könyvekből ismerhetsz meg elsősorban. Én ismerlek téged, hiszen létbentartó módon, sőt boldogító módon
benned élek, Én tartalak életben. Már csak arra várok, hogy te is megismerj
Engem. Vegyél Engem komolyan! Annyira komolyan, hogyha Evangéliumra
van szükséged, vedd a fáradságot, és magad szerezd be azt. Úgy tudom, országotokban ez nem ütközik akadályba. - Még -.
A komoly munkának az eredménye a fejben levő REND, amely a lelki
békét eredményezi. Ezért neked is meg kell dolgoznod, mert a munkád a bizonyíték a szándékod komolyságát illetően. Az az értékrend pedig, mely téged boldogságra vezet, az Én magam vagyok! Az IGAZSÁG (János 14;6)!
3. Nyitottá válásodnak ez az első lépcsőfoka. Ezen a lépcsőfokon felismerted s bevallottad magadnak és Nekem, hogy segítség nélkül nem tudsz
kilábolni abból a zűrzavarból, melybe eddigi életed torkollott.
A következő lépcsőfok, melyre lépned kell, a fejedben való rendteremtés. Kérdéseid zuhataga, s kétségbeesett segélykiáltásod is azt jelzik, hogy
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rendet szeretnél tenni a fejedben. Ezt szeretném Én, Jézus is, de a te munkádat neked kell elvégezned! Nagy a tét, tehát a munka is nagy, ami reád vár,
amelyet helyetted senki el nem végezhet!
Te Tőlem várod az irányítást, hogy életedet így vagy úgy folytasd, pedig az igazi kérdés az, hogy miért folytasd így vagy úgy. Erre viszont neked
kell válaszolnod, mert a döntéseid felelősségét nem háríthatod Rám, Jézusra!
Én szeretlek téged annyira, hogy nem kíméllek meg a döntéseid következményeitől.
Nem élhet senki könnyebb életet, mint Én, aki minden tettéért, gondolatáért, mondatáért vállalta a felelősséget, akár a kereszthalál árán is.
Előtted is ÚT-ként állok. Csak rajtad múlik, hogy rátalálj s rálépj. Ehhez erőforrásként is rendelkezésedre állnak az evangéliumaim, a HANGkötetek, a Rólam való beszélgetések lehetőségei és a józan értelem.
Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************
2505.
Kérdező: TŰRŐKÉPESSÉGÜNK HATÁRÁN VAGYUNK!
Fiam már öt éve beilleszkedési, önértékelési problémákkal,
fóbiákkal, stb. küzd, s mi a férjemmel már tűrőképességünk
határán vagyunk.
HANG: " Drága Gyermekem!
Nagyon örülök, hogy Hozzám fordultál problémáddal. Te magad írod,
hogy már orvosok, természetgyógyászok sora van mögöttetek eredmény nélkül. Nem is lehet másképp, hiszen számotokra egyetlen megoldás létezik,
mégpedig mindhármatok számára: ÉN!!! Számodra is, fiad, férjed számára
is. Azt írod, 'Isten nem akarhatja, hogy mind a hárman tönkremenjünk'. Lehet, hogy megbotránkozol azon, amit most mondani fogok neked, de ez az
igazság. Isten, természetesen nem akarja, hogy tönkremenjetek, de kénytelen
megengedni, ha nem Benne, Bennem keresitek a megoldást. Természetesen
nem feleltek egymásért, mindenkinek külön-külön egyénenként kell Hozzám
megtérnie. Aki ezt teszi közületek lelke legmélyéből, őszinte, elkötelezett
szándékkal, az nem fog tönkremenni közületek, sőt csakis lelkének javára
fog válni ez az egyébként 'áldatlan' állapot.
Neked arra van szükséged, hogy sokkal komolyabban elhidd: Én mindig enyhíteni tudom szíved fájdalmát, Én benned élek, ha befogadtál Engem,
tehát az Én erőmre mindig számíthatsz, az Én szívbékémet mindig átveheted
Tőlem. A te boldogságod nem függhet fiad állapotától, magatartásától. A te
boldogságod csak azon múlik, hogy mennyire tudsz Velem valóban élő, éle52

ted minden percét kitöltő, meghatározó kapcsolatot kialakítani, és hogy
mennyire tudod meglátni és átélni hálaimáid következtében azt, hogy mennyi
jót adok neked folyamatosan. Határtalan a nagylelkűségem, de ennek meglátására a saját életedben neked kell kinyitnod szíved szemeit, és ezt a nyitogatást éppen a hálaimák szolgálják nagyon intenzíven. Tudj szívből hálát adni
fiad állapotáért! Ne feledkezz meg arról, hogy neked nem fiadért, hanem Értem kell élned!
Leveled alapján fiad értelmi képességeivel nincs semmi baj. Akkor el
tudjátok magyarázni neki, hogy számotokra mekkora teher a viselkedése, és
hogy csak akkor maradhat otthon nálatok, ha ő is minden tőle telhetőt megtesz javulása érdekében. Fiad nem uralkodhat rajtatok, és nem rendelkezhet a
ti tárgyaitok felett, nem dobálhatja ki, semmisítheti meg azokat. Nem tarthat
benneteket sakkban!
Fiad számára is csak Én lehetek a megoldás! Amíg nem fordul Hozzám,
és nem fogad el Engem Urának, Megszabadítójának, addig senki nem tud
rajta érdemben és tartósan segíteni.
Amíg nem kezd el Velem foglalkozni, amíg a 'Sátánnal viaskodik', addig tehetetlen vagyok vele szemben. Fiad pedig Nélkülem a Sátánnal szemben tehetetlen, vagyis teljesen esélytelen. Neki nem a Sátánnal kellene küzdenie
(foglalkoznia), hanem a Velem való kapcsolatot kellene beépítenie az életébe, mert Velem mindenre képes lenne, mert ha Velem, Bennem élne, és Én
benne, akkor a Sátán nem tudna vele mit kezdeni. Én ugyanis legyőztem őt,
erősebb vagyok nála, tehát akiben Én élek, attól fél a Sátán. Ne menjetek bele abba, hogy ti saját erőtökre támaszkodva harcba szálltok a Sátánnal, higygyétek el, egy ilyen viadalban csak vesztesek lehettek! Adjátok át magatokat
teljesen Nekem, és akkor a Sátán már hiába ólálkodik körülöttetek, ti az angyalaim védelme alatt álltok. Nagyon fontos, hogy ezt az önátadásotokat Nekem naponta újítsátok meg újra és újra, sőt akár napközben többször, hogy a
lelketeket ez teljesen átjárja, hogy egy pillanatra se feledkezzetek meg arról,
kiéi is vagytok.
Ha fiad napra készen olvas, figyel, mindent átgondol, tehát érdeklődő,
akkor megpróbálkozhatsz azzal, hogy a HANG-könyveket a kezébe adod
(eddig már 23 kötet jelent meg). Én szólok e könyvekben hozzátok, és ha figyelmesen, elmélyülten, átelmélkedve olvassátok, akkor szinte észrevétlenül
kezd átalakulni a gondolkodásotok az Én szándékom szerint.
Hiába keres magához hasonlót fiad, aki őt megértené, az megoldást
úgysem nyújtana neki, legfeljebb csak 'megértegetnék' egymást egy helyben
toporogva. Én mindig örömmel veszem, ha Velem megosztja gondolatait,
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problémáit, és Én mindig kínálok igazi megoldást. Úgy soha senki nem fogja
megérteni, ahogy Én, és ahhoz, hogy Hozzám forduljon, Velem beszélgessen, még az utcára sem kell kilépnie!
Nincs olyan hely, ahol értelme lenne az életének, mindaddig, amíg nem
találja meg a helyét Bennem, és Én nem találhatom meg állandó otthonomat
az ő szívében. Nem az ad értelmet életeteknek, hogy dolgoztok, tanultok (bár
ezek természetesen fontosak), hanem az, hogy Értem éltek.
Drága gyermekem! Nagyon sok mindent kellene még mondanom neked, szinte minden mondatodat kijavíthatnám, kiegészíthetném, annyira nem
sajátítottad el még az Én gondolkodásmódomat. De nem tehetem meg a te
érdekedben, te sem takaríthatod meg a gondolkodás-átalakítást eredményező
komoly szellemi munkát. Csak így lehetsz partnerem, hiszen gondolkodó,
fejlődésre képes lényeknek teremtettelek benneteket. Ajánlom, hogy az
evangéliumok alapos és elmélyült tanulmányozásával ismerj meg Engem
olyannak, amilyen vagyok, továbbá javaslom a HANG-kötetek olvasgatását
is.
Ne add fel a reményt, légy kitartó és állhatatos! Imádkozz sokat fiadért,
ahányszor csak az eszedbe jut, mindig ajánld kegyelmembe őt, hidd el, nagyon szeretem, és nagyon szívemen viselem a sorsát. Ha nagyon mélyen tudatosítod magadban azt, hogy Én mérhetetlenül sokkal jobban szeretem őt,
mint ahogy te bármikor is képes leszel rá, ha mindig Rám bízod, akkor meg
fog szűnni aziránt való aggodalmad, hogy mi lesz vele.
Bízzál Bennem, higgyél Bennem, akiben Én élek, azt ártó erők le nem
győzhetik. Nagyon fontos lenne számodra, hogy gyakran beszélgess Velem
párbeszédimában (a HANG 1. kötetében megtalálod a hogyanját). Tehát ne
csak kérő imával fordulj Hozzám, hanem adj lehetőséget arra is, hogy lelkiismereteden keresztül gyakran tudjak neked építő, buzdító, vigasztaló szavakat mondani, és mindig napra kész tanácsokkal, tennivalókkal láthassalak el
fiaddal kapcsolatban is. Ha így teszel, akkor az 'áldatlan' állapot ellenére sem
fognak tönkremenni az idegeid, sőt boldog, kiegyensúlyozott ember leszel.
Férjed számára ugyanazt üzenem, mint amit neked elmondtam.
Megáldalak mindhármatokat a
HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL és ERŐMMEL!"
*******************************************************
2506.
Kérdező: IDEGILEG KIKÉSZÜLTEM
1. Bűn-e az öngyilkossági kísérlet?
2. Ártó erők tudnak ártani akkor is, ha ellene mondok ezeknek?
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3. Iszákos férjem nagyon kikészít idegileg.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A bűn az, amikor valaki szeretetlen. Akár önmagával, akár másokkal
szemben szeretetlen valaki, ilyenkor mindig ellene tesz Isten akaratának, tehát saját boldogságának.
Ha a földi életnek nem lenne folytatása, akkor lehetne azt mondani,
hogy jól járhat az, aki öngyilkos. De a földi életnek VAN folytatása, és ez
amennyire rossz és fájdalmas azok számára, akik öngyilkosságot akarnak elkövetni, olyan öröm és erőforrás azok számára, akik vállalják azt, hogy minden szenvedéssel szembenéznek, minden szenvedést vállalnak, amíg a Földön élnek. Isten mindig elégséges erőforrás azok számára, akik befogadják
Őt életükbe!
2. Az ártó erők azért ártó erők, mert hatni tudnak. Tudnak és hatnak is!
Aki Engem, Jézust, befogadott az életébe, az nem törődik azzal, hogy az ártó
erők mit csinálnak. Nem, mert azzal van elfoglalva, hogy Nekem hogyan adjon lehetőséget arra, hogy általa, vele és benne másokat szolgáljak.
Így aztán az ártó erők jelenléte is javára válik az Engem szeretőknek,
mert igazolódik szeretetem győzelme annak lelkében, aki örülni tud Nekem,
dolgozni tud együtt Velem! Ezzel kell tehát neked is törődnöd, s nem azzal,
hogy ki szállott beléd!
Egy alkalommal Én, Jézus, azt mondottam tanítványaimnak, hogy nem tudják, milyen szellem van bennük (Lukács 9;55). Ekkor sem Én, Jézus, nem
gondoltam, sem ők nem gondoltak arra, hogy kizavarjam belőlük az ártani
akaró szellemet. Ők maguk rájöttek arra, hogy ne az őket átjáró ártó erőkkel
foglalkozzanak, még magukkal sem, hanem azokkal, akiket szolgálni tudnak.
Ezt ajánlom neked is!
3. Az iszákos férj, a mostoha körülmények, ezek mind-mind nagy terhet jelentenek. Én, Jézus, csak akkor tudok segíteni, ha megszívlelitek azokat
a szavaimat, amelyeket Máté 11;28-29-ben olvashatsz. A hangsúlyt arra kell
tenni, hogy az Én igámat kell hordoznia annak, aki valóban azt akarja, hogy
segítsek rajta. Az Én igám pedig nem más, mint a szeretni tanítás azon az
alapon, hogy soha senkinek nem szabad ártani, hogy mindig mindenkinek
meg kell bocsátani, és segíteni kell ott, ahol erre lehetőség adódik. Aki ezt
teszi, az Engem hordoz szívében, és Én hordozom őt szívemben!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2507.
Kérdező: GYÓNÁSRÓL
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1. Miben kell megváltoznom?
2. Van, aki sajnálattal néz rám, ha Jézusról beszélek.
3. Gyónással kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Volt egyszer egy tudósotok a Földön, aki azt mondotta, hogy ha mutatnak neki egy szilárd pontot, akkor az egész Földet kimozdítja sarkaiból
különböző erőátviteli eszközök segítségével. Mondanom sem kell, hogy
ilyen szilárd pont nincs!
Életetekben minden változásnak van alávetve! A lelki fejlődés nem
látványos dolog. Aki a reggeli imára teszi a hangsúlyt, és ima alatt azt érti,
amit értenie kell, vagyis hogy lelkét Istenhez emeli, az akár ébren van, akár
alszik, akár gondol reá, akár nem, akár dolgozik, akár pihen, pontosan, mint
a mag a földben, úgy változik, hogy fejlődik (Márk 4;27)!
2. Én, Jézus, nevetség tárgya vagyok azoknak, akiknek szemét bántja
az a fény, amely sugárzik Belőlem. Ha azt veszed észre, hogy kinevetnek
Miattam, akkor ez jelzés számodra, hogy neked sincs keresnivalód ott, ahol
Én nevetség tárgya lehetek.
Rólam tanúságot tenni csak ott ajánlatos, ahol erre valami igényt mutatnak azok, akik előtt tanúskodni akarsz. De tanúságot kell tenned mások
előtt akkor is, ha támadnak Engem.
3. Benső világotok olyan, hogy nem elég, ha valaki élete szeretetlenségeit, önzéseit csupán Isten előtt bánja meg. Amíg nem fogalmazod meg,
amíg nem mondod ki a megbánás szándékával valaki előtt, addig elfojtod
magadban. Bocsáss meg a drasztikus hasonlatért: Olyan ez, mint amikor valaki olyan ételt vesz magához, amit nem tud megemészteni. Hiába erőlteti,
csak árt magának azzal, ha visszatartja, és nem hányja ki magából. Pszichés
világotok azért van tele félelemmel, görcsökkel, mert szeretetlenségeiteket,
önzéseiteket nem dobjátok ki magatokból, hanem igyekeztek elfojtani.
Azért fontos és okos dolog a gyónás, mert így tudtok
legegyértelműbben könnyíteni magatokon. Persze igaz, hogy nem mindegy
hogy kinek és hogyan gyóntok.
Megáldalak az ŐSZINTESÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2508.
Kérdező: SZERETNÉK MINDENT JÓL VÉGEZNI!
1. Feladatom vállalásához kérem az erőt és irányítást.
2. Nagy gyermekeim felé hogyan tudok optimális lenni?
HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Két ellentétnek tűnő kijelentést kell mondanom. Az egyik így hangzik: Amit érdemes megcsinálni, azt mindig érdemes jól, a legjobban megcsinálni. A másik: A földi élet bonyolításához szükséges egy olyan nagyvonalúság, amelyben félreállítható önmagad fontosságának tudata. Tehát jól is kell
csinálni mindent, és nem is szabad sokat okoskodni amiatt, hogy jól csináltad-e azt, amit csináltál. Ez a kivitelezésben ellentmondásnak tűnik, de nem
az, mert az első kijelentés a szándékra vonatkozik, míg a másik az eredményre, a következményekre.
Szándékod azért lehet teljesen tökéletes, mert abban Én, Jézus, mindig
teljesen jelen tudok lenni. Az eredményben már nem! Ezért ezzel már nem is
kell annyit foglalkoznod. Egy döntés eredményébe nagyon sok hatás tud belejátszani. Légy tehát nagyvonalú az eseményeket illetően, és légy őszintén
Rám koncentrált a döntéseidben. Semmi kétséged ne legyen afelől, hogy Én,
Jézus nemcsak szeretlek, de szeretetem által éltetlek!
2. A vérkötelék-probléma nagyon súlyos probléma. A gondolkodásátalakításnak csak hosszadalmas és fáradságos munkája képes kiérlelni bennetek azt a benső szabadságot, melynek birtokában szót tudtok érteni Velem.
Vagyis amelyben meg tudom értetni veletek: csak önmagatokért feleltek!
Nincs erkölcsi nevelés, csak önnevelés van!
Ha naponta tudatosan Velem indulsz el reggel életed útján, ha a napodat rendszeresen Velem megbeszélve zárod le, akkor mindent megtettél
gyermekeidért, mert mindent megtettél önmagadért!
Megáldalak a RUGALMASSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2509.
Kérdező: CSALÁDI PROBLÉMÁIM VANNAK
1. Házastárs-probléma.
2. Gyermek-probléma.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azt a két legsúlyosabb problémát hoztad elém, Jézus elé, amelyek
közül az elsőnek csak közvetett megoldása lehetséges. Közvetlen megoldása
nincsen. Nincs, mert a házastárssal kapcsolatban az elválás csak látszatra ad
gyökeres megoldás. Valójában tüneti kezelés maga a válás is, amely a mélyben nem képes a megtörtént dolgokat meg nem történtté tenni. Az a nagy kiterjedésű és nagy számú pszichológiai próbálkozás, amely segíteni próbál e
téren, azt igazolja, hogy nem tudja megvalósítani azt a várva várt boldogságot, amelyet úgy a házasságkötéssel, mint a válással reméltek a felek.
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Csak közvetett megoldás van tehát. Ha valaki igyekszik Rám, Jézusra,
találni, akkor egyre jobban fényt és erőt kap arra, hogy megtalálja életének
igazi értelmét. Vagyis egyre jobban fölébred bizonyos kábultságából, amelyre eddigi életkörülményeitől kényszerítve igent mondott. Kezdi fölismerni,
hogy a körülményei olyan tükrök, amelyek nemcsak reális önismerethez juttatják, hanem megmutatják a kiutat is az eddig kiúttalanságnak ítélt körülményekből. Előfordulhat, hogy pontosan azt fogja felismerni, hogy társa már
régen elhagyta őt lelkileg. Ráébred arra, hogy ő már régen szabad, s ilyenkor
a hivatalos elválás már csupán formaság kérdése, tehát nem jelent problémát.
Ma országotokban egyre több az úgynevezett vállalkozó! Sajnos még
mindig kevesen vannak olyanok, akik a gazdasági terület elé helyeznék azt a
befelé történő vállalkozást, amely reális önismeretre és reális istenismeretre
irányulna. Pedig csak az ilyen vállalkozás ígér biztos sikert. Neked is ebbe a
vállalkozásba kellene komolyan belefognod!
2. A gyermek-probléma még az előbbinél is súlyosabbnak tűnik, bár
sokkal könnyebben oldható meg, mint az előző. Igen, mert e téren nem közvetett, hanem a közvetlen megoldás az egyedüli megoldás.
A súlyát éppen a vérkötelék adja. Szóba kell állnod azzal az igazsággal, hogy csak önmagadért felelsz, és ennek gyökere éppen az, hogy erkölcsi
nevelést senki nem tud adni senkinek, csak önmagának! Aki ezt tudomásul
vette, az bensőleg szabaddá vált, és ilyen állapotban képes arra, hogy megfelelő módon szeresse gyermekeit.
Isten nem rátok bízta, hogy gyermekeiteket lelkiismerettel ajándékozzátok meg. Ti csak felkínálni tudjátok az Istentől kapott lelkiismerettel rendelkező gyermekeiteknek azt, hogy mit láttok jónak, és mit láttok rossznak.
Senki nem javulhat meg gyermeke helyett, és senki nem züllhet el gyermeke
helyett. Senki nem juthat a Mennyországba a gyermeke helyett, és senki nem
kerülhet a pokolba a gyermeke helyett. Tehát mindenki önnönmagáért felel!
Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************
2510.
Kérdező: FÉRJEM ÉS ANYÓSOM KIKÉSZÍTENEK
1. Férjem természetgyógyászattal foglalkozik. Jó ez?
2. Férjem és anyósom képesek idegileg felőrölni engem?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A természetgyógyászat okos dolog. Miért is volna rossz? Isten mindenben benne van létbentartó módon, és Isten ezzel a jelenlétével a termé-
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szetben felkínálja Önmagát nektek arra, hogy megtaláljátok Őt magatokban,
mint a titeket boldogítani akaró Istent.
Ne lebeszélni akard férjedet a természetgyógyászatról, hanem érdeklődj nála afelől, hogy miért tartja ezt fontosnak. Légy nyitott arra, hogy meggyőzhessen téged okos érvekkel. Ha nem tud meggyőzni, mert nincsenek
okos érvei, akkor ő fog elbizonytalanodni az okos kérdéseid miatt. Így remélhető, hogy a te nézetedet fogja elfogadni, ha azok valóban okosabbak,
mint az ő érvei.
Olyan emberrel, akivel nem lehet okosan beszélni, kár győzködnöd,
mert csak magadat teszed tönkre. De akkor is magadat teszed tönkre, ha te
vagy bedeszkázott gondolkodású, ha te nem engedsz igazadból akkor sem,
ha a másik nem a saját igazát, hanem az igazságot, tehát Engem képvisel.
Azt biztosan hallottad már, hogy Én, Jézus, vagyok az IGAZSÁG!
2. Sajnos lehetséges az, hogy valaki olyan őrlőmalomba kerül, melyben
felőrlődik idegileg. Tehát lehetséges az, hogy bizonyos körülmények között
nem képes valaki uralkodni önmagán. Lehetséges, hogy olyan súly nehezedik
valakire, hogy emiatt már nem beszámítható, nem ura cselekedeteinek. Mindent el kell követnetek, hogy ilyen helyzetbe ne kerüljetek!
Azért van józan eszetek, azért állok Én, Jézus, is rendelkezésetekre,
hogy vagy könnyítsem terheteket, vagy növeljem bennetek az erőt. Aki Engem, Jézust, befogad életébe, az erőmmel együtt fogad be. Én, Jézus, soha
nem vagyok erőm nélkül! Ha benned élhetek, akkor az Én erőm a te erőd is!
Ebben nincs semmi természetfeletti misztikum. Ez annyira természetes, mint
az, hogy a tűz, ha ég, akkor melegít és világít is.
Az Én jelenlétem egyben az egész Mennyország jelenlétét is jelenti! Te
most egy olyan csodálatos világot hordasz magadban, hogy halálod után egyszerűen nem fogod tudni megérteni, hogyan nem vetted ezt észre addig, amíg
a Földön éltél?!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2511.
Kérdező: SOK BENNEM A BIZONYTALANSÁG
Töprengő, kereső lélek vagyok.
HANG: "Kedves Barátom!
Töprengéseiddel, gondjaiddal, aggodalmaskodásaiddal együtt élek!
Számotokra alig mérhető fel annak a mélysége, amely Bennem, Jézusban,
nem az elvárásokra, hanem a várakozni tudásra teszi a hangsúlyt. Csak az tud
ebből valamit megsejteni, aki az örökkévalóság látószögéből szemléli a vilá59

got. Azok, akik úgy gondolják, hogy egyetlen földi életben minden és véglegesen eldőlhet egy földi halandó számára, képtelenek megnyugtató választ
találni töprengéseikben, bármilyen jó szándékú is valaki!
Részemről a segítőkészség állandó és nem fokozható, mert Én, Jézus,
istenségem és emberségem teljes szeretetével mindig felkínálom Magamat
arra, hogy átélhető legyen számotokra annak valósága, hogy Isten valóban és
mindenkor boldogító módon van bennetek!
Az a sok bűn és gonoszság, amelynek szennyhullámai már-már teljesen
elborítanak benneteket, nem azért nem csökken, mert Én nem akarom, hanem azért, mert Nekem, Jézusnak, veletek szemben véget ér szabadságköröm
ott, ahol a tiétek kezdődik. Ha nem így lenne, akkor ti soha nem tudnátok
igazán szeretni, tehát soha nem lehetnétek partnereim, soha nem lehetnék
partneretek abban, hogy az azonos éltető Erőnk, tehát a Szentlélek szabadon
tudjon élni bennünk.
Aki vétkezik, az önmagának árt akkor is, ha vétke által pillanatnyi élvezethez jut. Nekem pedig fájdalmat okoz vétke által a boldogságra teremtett
szellemi lény, mivel tudom, hogy a vétek és a boldogtalanság azonos állapot
akkor is, ha a kettő időben nem fedi egymást.
Nekem nem árthat az, csak önmagának, aki vétkezik, mert senki nem
rövidülhet meg addig, amíg szabadságkörén belül marad. Azért nem rövidülhet meg, mert minden szellemi lénynek a szabadságkörén belül maga az Isten
is szabadon tevékenykedik az illető boldogsága érdekében. Ez jelenti azt,
hogy Isten az övéi számára a körülményeknek is az Istene. Aki vétkezik, az
éppen amiatt vétkezik, mert átlépte saját szabadságkörét. Ezáltal éppen azért
válik boldogtalanná, mert mindenki, még Isten is, boldog csak a saját szabadságkörén belül lehet. Ez örök törvény! Ez magának Istennek és minden
szellemi létezőnek lényegét érinti.
Kedves Barátom! Örülök neked! Megáldalak a
SZERETET, ÖRÖM és BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************
2512.
Kérdező: HÁROM PROBLÉMÁRA KERESEM A VÁLASZT
1. Párkapcsolat-problémám van.
2. Gyülekezeti problémám van.
3.A nyelvimával és a kézrátételes imával van problémám.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Problémáid, bizony, megoldásra váró problémák, és nem szabad
ezeket csak úgy a szőnyeg alá söpörni.
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A párkapcsolat kezelése csak akkor egészséges, ha nem foglalja el az
első helyet életedben. Azért fontos ezt tudnod, mert a párkapcsolat csak a
földi életre vonatkozik, a földi élet pedig nem cél, hanem eszköz arra, hogy
az örök boldogság magját felfedezzétek és ápoljátok magatokban.
Aki tehát az örök boldogság kibontakozását tartja szeme előtt, annak
lehet ugyan olyan eszköz után is vágyakozni, amely nem áll rendelkezésére,
de tudnia kell, hogy gyakorlatilag csak a meglévő eszközök állnak rendelkezésére, és ezeket kell használnia. Ha ezekhez még hozzá fog járulni az is,
ami után vágyakozik, pl. egy házastárs, akkor ez jó, de e nélkül sem értelmetlen, e nélkül sem szegényesebb az élete, mint ezzel.
Boldog házasság nem létezik! Léteznek boldog emberek, akik házasságban élnek, és léteznek boldog emberek, akik nem élnek házasságban. A
legritkább az, amikor a házastársak közül mindkettő boldog. Azért olyan ritka ez, mert csak az a boldog ember, aki lelke mélyén lemondott arról, hogy
bárki is elfoglalja az első helyet szívében. Tehát furcsa módon csak azok a
házastársak mondhatják valóban boldognak önmagukat, akik le tudtak mondani arról, hogy egymást birtokolják. Azt, hogy hányan vannak ilyenek,
könnyen meg tudnád számolni!
Hidd el, ha boldogságod megszilárdításához szükséged lesz arra, hogy
rátalálj párodra, akkor Én őt hozzád fogom vezetni!
2. Egy gyülekezetről sem mondhatom azt, hogy az Én gyülekezetem.
Csak azt mondhatom, hogy mindegyik gyülekezetben ott vagyok azokban,
akik Engem, Jézust abszolút elsőnek fogadnak el életükben. Tehát azok életében vagyok jelen, bármelyik gyülekezetbe tartoznak is, akik életében nem a
gyülekezet a lényeg, hanem Én. Erről ugyanazt mondhatom el, mint a párkapcsolatról. A gyülekezet ESZKÖZ, és nem CÉL. Aki Engem, Jézust, befogad, az szinte kikerülhetetlenül gyülekezethez fog tartozni, de aki gyülekezetektől teszi függővé a Velem, Jézussal kiépítendő kapcsolatát, az sem Engem, sem a megfelelő gyülekezetet megtalálni nem fogja.
3. A nyelvima egy olyan önmagát építő imaforma, amelyben gyermeki
módon, az illető önmagát ellazítva, átadja Nekem a nyelvkészségét azzal a
szándékkal, hogy az Én Lelkem, a Szentszellem olyan formát adjon beszédének, amilyet jónak lát arra, hogy bensőleg alázatos gyermekként próbálja kimondani a kimondhatatlant, tehát úgy adjon ki hangot, hogy ehhez a formát
és a tartalmat is Rám bízza. Ez a legkisebb lelki adomány egyszerűség, odaadottság kérdése. Természetesen erőlködés nélküli gyakorlattal ez fejleszthető, gazdagítható.
A kézrátételes ima szintén sok kegyelmet közvetít, mivel még a szerető
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szónak is gyógyító ereje van. Egy szerető érintés, amelyben ugyanakkor élő
kapcsolatotok van Istennel is, feltétlenül áldást közvetít. Most nem a kézrátételes beavatásokról beszélek, mert ezekhez megfelelő előkészület is szükséges. Arról beszélek, amikor valaki igényli azt, hogy imádkozzanak fölötte,
mert így remél több erőt, bátorítást feladatainak teljesítésére.
Megáldalak a TÜRELEM és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
2513.
Kérdező: KÉREM A TISZTÁNLÁTÁS KEGYELMÉT!
1. Nekem mit üzen a HANG?
2. Mivel foglalkozzak?
3. Jó úton járok?
4. Gyermekeimmel kapcsolatban mi a teendő?
5. Férjemmel kapcsolatban mit hibáztam?
6. Belső nyugtalanságom hajt valamerre.
HANG: "Drága Gyermekem!
A végén kezdem. Országotokban kapható egy gyermekek játékos oktatásához szerkesztett ötletes eszköz. Egy elemes ceruzát kell a kérdésre adható lehetséges válaszok mellé nyomni. Ha nem a jó válasz mellé nyomja a tanuló, a kis elemes ceruza megszólal: „Tévedtél, próbáld újra!”. Eddigi életed
állandó próbálkozásai a boldogság utáni vágy útkereséséből adódtak. Belső
nyugtalanságod abból adódik, hogy Hozzám indulsz, Felém tartasz, de ez
nem tudatosult benned, mint kizárólagos cél. Amikor boldogságodat, gyermekeid "egyesítésétől", lakhelytől, munkahelytől teszed függővé, akkor a válasz mindig csak az lesz: „Tévedtél, próbáld újra!” Te egy hatalmas előnyben
vagy mégis számos testvéredhez képest. Magad írod, hogy „Jézus hangja újra életre kelt”. Tudod betegségedre a gyógyírt, úton vagy tehát, csak nehezen
haladsz előre, ezért segítek Neked.
Én mindig ott vagyok veled, Én mindig mérhetetlenül szeretlek, mióta
megteremtettelek, de boldogítóan csak akkor tudok jelen lenni életedben, ha
te ezt észreveszed, tehát ha figyelsz Rám, ha törődsz Velem. Nagyon szeretnélek boldoggá tenni, nagyon szeretnék hozzád szólni, de ebben neked is segítened kell! A víz minden háztartás vízvezetékében jelen van, de egész városok pusztulhatnak szomjan, ha senki sem nyitja ki a vízcsapot. Én ott állok
ajtódban, halkan kopogok és várok, de nem töröm rád az ajtót. Ha állandóan
Rám figyelsz, állandóan boldog vagy, mert Én boldoggá teszlek! Rám figyelésed az indítókulcs boldogságod, közös boldogságunk autójához. Még a
legnagyobb autóhoz is kell egy akármilyen picike, de indítókulcs.
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A te utad, mint mindenkié, a szeretni tanítás. Szeretni tanítani úgy
tudsz, hogy úgy szeretsz mindenkit, ahogy Én meghagytam nektek. (Jn
13;34). Helyed ott van, ahol ebben a legkevésbé gátolnak, ahol ezt a legjobban lehetővé teszik.
Csak földi léptékkel hosszú, ami még előtted áll. Gondolj gyakrabban a viszontlátás örömére!
Megáldalak
BOLDOGÍTÓ SZERETETEM és a FIGYELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************
2514.
Kérdező: MI A FONTOS AZ IMÁBAN?
1. Sikerült-e előrehaladnom?
2. Imáim eljutnak-e az égbe?
3. Jelenlegi társam megfelelő?
HANG: "Drága Gyermekem!
A lényeg nem az, hogy milyen mértékben haladsz előre, hanem az,
hogy úton vagy, mert Rám találtál. A türelem rózsát terem, és egész rózsabokrod lesz, ha nem figyeled, méricskéled aprólékosan előrehaladásod, hanem boldogító jelenlétem megtapasztalására teszed a hangsúlyt. Velem, a
boldogságban, repül az idő, és majd Én figyelmeztetlek, mikor eljön egy
visszatekintés ideje.
Imáid természetesen felszállnak Hozzám, de imáidban nem az „adásra”, hanem a „vételre” kell tenned a hangsúlyt. Így tudod pályádat nap mint
nap Velem korrigálni.
Társad addig megfelelő, míg Hozzám, a Szeretethez segít közeledni.
Megáldalak
SZERETETEM és a MEGTAPASZTALÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
2515.
Kérdező: BENSŐ RENDRE VÁGYOM!
Hogyan tudnék magamban rendet teremteni?
HANG: "Drága Gyermekem!
A legegyszerűbb az lenne, ha engednéd, hogy Én, Jézus, teremtsek
rendet benned. Ennek módja a következő: Először is el kell hinned, hogy
benned élek! Valójában nincs is más feladatod! Ha ezt komolyan elhiszed,
akkor a Lelkem által a lelkiismereteden keresztül tudok szólni hozzád úgy,
hogy tisztán megvilágosodjék előtted az, amit gondolnod, szólnod és csele-
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kedned kell. De nemcsak szólni akarok hozzád a lelkiismereteden keresztül.
Akaratodat is erősíteni fogom, hogy amit jónak látsz Általam, azt meg is
tudd tenni.
Drága Gyermekem! A földi életben nincs végleges megnyugvás. Nincs
olyan, hogy ne találkoznál újra és újra a legkülönbözőbb problémákkal.
Mindegy, hogy hány éves vagy, mindegy, hogy beteg vagy, vagy egészséges.
Egész földi életetek egy bolyongás abban a probléma-erdőben, ami körülvesz benneteket. A fontos az, hogy hidd el, nem vagy egyedül soha! Azért
élek benned, hogy ne tudjalak elhagyni, és azért vagyok benned boldogító
módon, hogy tudjalak boldogítani.
Ezért mondottam e levelem elején, hogy először is hinned kell, hogy
benned élek! Ez az alap. Ez a kiindulás, és ez a folytatás is. Ha dolgozol, veled dolgozom. Ha pihensz, veled pihenek. Ha bosszankodsz, várom, hogy lecsillapodj. Mindig megoszthatod Velem, Jézusoddal, az örömödet és bánatodat egyaránt.
Akkor tudok eredményesen foglalkozni veled, ha te igyekszel több időt
szánni Rám. Főleg reggel, az elinduláskor! Ha tudod, hiszed, hogy veled vagyok, akkor ez már önmagában megoldás számodra. Kérd reggelenként áldásomat, s meg fogod tapasztalni ennek jótékony hatását.
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2516.
Kérdező: JÉZUSSAL TALÁLKOZTAM EGY FIÚBAN?
1. Találkoztam egy fiúval, akiről úgy gondolom, hogy ő a
megtestesült Jézus.
2. Lélekkeresztségben részesültem?
3. Mi a teendőm?
HANG: " Drága Gyermekem!
1. Ha figyelmesen elolvasod és áttanulmányozod az evangéliumaimat,
akkor egyértelmű lesz számodra, hogy Én soha nem mondtam azt és nem is
utaltam rá, hogy valaha is még egyszer a Földön meg fogok testesülni. Nem
volna értelme. Kétezer évvel ezelőtt mindent elmondtam, ami a boldogságotokhoz szükséges, meg is mutattam személyesen a boldog életre vezető utat,
s ennek ellenére még mind a mai napig oly sok a boldogtalan, önmaga elől
menekülésben lévő ember, és ezzel ma is, mind a mai napig, naponta keresztre feszítetek, mérhetetlenül nagyobb fájdalmat okozva, mint az akkori
földi fizikai keresztre-feszítésemmel. A szeretetnek mérhetetlenül fáj, amikor
ártotok magatoknak, de ettől még a szeretet mérhetetlenül boldog. Ezek nem
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egymást kizáró dolgok, hanem a szeretet törvényéből következők. Sokkal
többet adhatok nektek azzal, hogy itt vagyok a mennyben, mindenki számára
bármikor elérhető módon. Csak tőletek függ, hogy mikor találkozunk. Én
mindig készen állok rá. Mindenkiben és mindenben megláthatsz, hiszen
létbentartó módon mindenkiben és mindenben benne élek, és aki befogad
Engem, abban boldogító módon is. Ilyen értelemben megtalálhatsz abban a
fiúban is, de akár magadban is!
Azt tőle kell megtudakolnod, hogy akar-e a férjed lenni, szabad akarata
van ez ügyben is.
2. A Lélekkeresztség olyan istenélmény, amelyben közvetlenül tapasztalhatjátok meg Isten szeretetét, s ezzel együtt megkapjátok a pecsétet az Isten
által rátok kiosztott szerepre is. Az ehhez a szerephez szükséges emberi képességeiteket ilyenkor Isten megtisztítja és karizmává erősíti, de ezt mindig
csak a közösség javára szabad felhasználnotok. Ha Lélekkeresztségben részesültél, akkor ez olyan formában történik, hogy nem marad felőle kétséged.
Ha Én hívlak el valamilyen szerepre, akkor egyértelműen teszem azt, és bőven ellátlak bizonyosságokkal. Ha nem vagy benne biztos, akkor inkább várj
tovább türelmesen, ne siettesd a te emberi akaratoddal, vágyaiddal, mert itt
nagyon be tud kapcsolódni az ellenoldal. Ami biztos, hogy mindenkinek
alapfeladata a szeretés, a szeretni tanítás, ezt mindenképpen csinálnod kell,
akár tudod már, hogy mi lesz a szereped, akár nem. Türelem, türelem, mindent időben közlök veletek, amire csak szükségetek van.
3. Erre a kérdésedre már az előző pontban is válaszoltam. Engem a leghitelesebben az evangéliumaimból ismerhetsz meg, továbbá ajánlom még a
„Keressétek az Isten országát!” és ennek kivonatát, a „Merre menjek?” című
könyveket, ha valóban magas fokon akarsz Velem foglalkozni.
Keress egy olyan közösséget, ahol Engem (és nem Rólam) akarnak tanulni,
hiszen „ha ketten-hárman összejöttök az Én nevemben, akkor ott vagyok
köztetek”, tehát ez egy nagyon hatékony módja az Engem megismerésnek.
Továbbá legyen rendes esti és reggeli imád, amikor megbeszéljük az aznapi
teendőidet, ill. azt, hogy hogyan sikerült végrehajtanod. Ez most a teendőd,
minden más csak ezután jöhet, ha Tőlem, Engem akarsz tanulni.
Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************
2517.
Kérdező: UTÓLAG JAVÍTHATÓ EGY DÖNTÉS?
Felbontottam egy nyolc éve tartó élettársi kapcsolatot,
mert úgy éreztem, hogy társam lelkileg elhagyott. Helyesen
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döntöttem?
HANG:" Drága Gyermekem!
Te már döntöttél, s ennek megfelelően cselekedtél. Azt írod, tudod,
hogy döntésed helyes volt. Akkor nyilván lelkiismereted szerint döntöttél és
cselekedtél. S ez a legfontosabb! Én a lelkiismereteden keresztül mindig el
tudom mondani számodra a konkrét tanácsaimat, s neked akkor is lelkiismereted szerint kell cselekedned, ha az torz is. Viszont mindig nyitottnak kell
lenned a jobbra, tehát mindig tanulnod kell, mindig egyre jobban meg kell
ismerned Engem, tehát lelkiismeretedet állandóan tisztítanod kell, hogy egyre tisztábban halld az Én hangom.
Én most csak általánosságban válaszolok neked.
Az Én Lelkem a kapcsolatok lelke, nem az elhagyás lelke. Tehát az enyéim
nem hagyhatnak el senkit, őket legfeljebb elhagyni lehet, amit viszont nekik
tudomásul kell venniük. Az elhagyás természetesen nem azonos a fizikai elhagyással feltétlenül, de a legtöbbször együtt járnak. Lelkileg az hagyott el
téged, aki akadályozza a Velem való kapcsolatot, de itt nagyon vigyázzatok,
hogy az esetleges saját hanyagságotokat, gyengeségeteket nehogy a másik
nyakába varrjátok! Nagyon alaposan vizsgáljátok meg, hogy valóban kimondhatjátok-e nyugodt lelkiismerettel, hogy elhagyott a másik. Senki lelki
szabadságát nem veheti el senki, még egy hűtlen élettárs sem! A lelki szabadságotok nem függ még a fizikai szabadságotoktól sem, nemhogy egy
kapcsolattól!
A másik ember élete végéig tükör a számotokra, mindig megmutathat valamit magatokról, arról, hogy hol tartotok türelemben, megértésben, toleranciában, vagyis az Én parancsolataim gyakorlati megvalósításában. Ne áltassátok magatokat azzal, hogy valakit elhagyhattok az Én áldásommal azért,
mert már mindent megtanultatok a másik tükör-tartó magatartásából, amit
lehetett!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
2518.
Kérdező: ISTEN MEGENGEDŐ AKARATÁRÓL
Mit enged meg az Isteni Akarat?
HANG: "Drága Barátom!
Az Isteni akarat és az Isteni szeretet egy és ugyanaz. Amit az Isten
akar, azt teszi is. A szereteten kívül viszont mást nem akar. Így tehát az Isten
mindent akar, ami Önmagával, vagyis a szeretettel azonos. Ami pedig nem a
szeretet hatáskörébe tartozik, ott az Isten is tehetetlen.
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Természetesen nem arról van szó, hogy Isten karba tett kézzel nézi azt,
hogy hogyan gyötrődtök szeretetlenségeitekben, hiszen Ő Általam, Jézus által, mindenét odaadta nektek, hanem arról van szó, hogy helyettetek nem tud
szeretni! Ezt nektek meg kell tanulnotok! Erre vagytok teremtve! Gyakorlatilag ott, ahol a ti szeretetlenségetek kezdődik, ott az Isten mindenhatósága véget ér. Mert nem bábuknak teremtett benneteket az Isten, hanem szabad szellemi lényeknek, akikben Szentlelkem csak annyiban tud működni, amennyiben szabaddá tudtok válni a bűntől.
Tehát nem mondhatjátok azt, hogy valami azért történhetett meg életetekben,
mert azt az Isten szeretete megengedte. Az, ami szinkronban van Velem, Jézussal, a ti életetekben, az feltétlenül meg fog történni, ha ti is akarjátok. Annak meg kell történnie! Ha nem történik meg, akkor azért nem történik meg,
mert Én hiába akarom, ha ti nem akarjátok! Ilyenkor emögött a Sátán áll, és
vele vagytok szinkronban.
Két úrnak nem szolgálhattok! Az Istent szeretőknek minden a javára
válik. Az Istent nem szeretőknek pedig minden a kárára válik.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2519.
Kérdező: MIÉRT BÜNTET AZ ISTEN?
1. Meghalt gyermekem miatt értelmetlen az életem.
2. Miért büntet engem a Jó Isten?
HANG: "Drága Gyermekem!
Akinek nagy fájdalma van, annak az is fáj, ha simogatják. Főleg, ha ezt
a simogatást nem a beteg elképzelése szerint teszik.
Szívem szeretetével válaszolok kérdéseidre. Remélem, szíveddel tudod
hallani Szívem hangját.
Először is sem neked, sem másoknak, tehát senkinek nem volt és nem
is lesz soha olyan gyermeke, akit úgy birtokolhatna bárki is, mint egy pár cipőt. Ti mindannyian a teremtő Atyának a gyermekei vagytok. Belőle születtetek Általam, Jézus által, Hozzá kell visszatérnetek Általam!
Másodszor, nem te választottad gyermekedet! Azt sem tudtad, hogy fiad lesz vagy leányod. Ő választott téged. Minden Földre születő léleknek lehetősége van arra, hogy olyan életkörülményt válasszon magának, melyben a
legjobb lehetősége lesz fejlődnie a szeretetben. Ezért inkább mondhatjátok
azt, hogy az anya a gyermeké, mint azt, hogy az anyáé a gyermek. Igen, mert
a gyermek azért választja szüleit, hogy a minden emberre érvényes földi hivatásotokra, a szeretni tanításra a szülők segítségével fel tudjon készülni.
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Meghalt gyermeked boldogsága saját kezében volt, és ő tudott ezzel
élni! Hiába akarod visszarángatni magadhoz, ezzel csak lelki fájdalmat okozol neki és magadnak is azzal, hogy őt, Isten gyermekét, magadnak akarod
kisajátítani.
Gyermeked már boldog! De te nem tudsz azzá válni mindaddig, amíg e
megkötözöttségedből nem tudsz kilépni.
Bár megértenéd azt, hogy Én, Jézus, miért születtem közétek emberi
testben, és miért vállaltam a kereszthalált, és a két időpont között egyáltalán
mire tanítottalak benneteket! Akkor most, gyermekedre gondolva, nagyon
boldog lennél, mert tudnád, hogy volt gyermeked, aki most már testvéred,
színről színre látja a végtelenül boldog, szerető Istent!
2. Isten soha nem büntet senkit! Ti büntetitek magatokat azzal, hogy az
önzést, amelynek másik neve szeretetlenség, választjátok Helyettem, az ÚT,
IGAZSÁG és az ÉLET helyett!
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************
2520.
Kérdező: FÁJ AZ EMBEREK HÁLÁTLANSÁGA
1. Hálátlannak tartanak az emberek.
2. Anyámmal kapcsolatos a feladatom?
3. Jó úton járok?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Általában mindenkit hálátlannak tartanak, ha azt látják, hogy az illető nem úgy táncol, ahogy a rajta uralkodni akaró fütyül. Ez így van akkor is,
ha mindent elkövet valaki azért, hogy érdemes legyen a hálára, de ragaszkodik a szabadságához. Hálásnak is mutatkozni és szabadságodhoz is ragaszkodni, ez a fából vaskarika!
Drága Gyermekem, értsd meg! Neked az Isten felé kell hálásnak lenned! Az emberek felé nem! Az embereket egyszerűen csak szeretned kell,
úgy mint önmagadat. Az önszeretet csúcsérték! Nincs fontosabb a benső békédnél!
A szeretetet nem koldulja a szeretetet, hanem adja! Amíg arra teszed a
hangsúlyt, hogy másoknak megfelelj, addig kiteszed magad annak, hogy kihasználjanak, és idegileg tönkre fogsz menni! Így elmész a lényeg mellett!
A lényeg Én vagyok! Én, akinek nem volt fedél a fejem felett, aki istállóban születtem, bitófán végeztem, és mindenemet, még az életemet is odaadtam, de nem azért, hogy megfeleljek bárkinek is az emberek közül. Egy-
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szerűen azért tettem mindezt, mert a boldogságom, benső békém ezen múlott.
Amíg megkötözött vagy anyáddal, amíg nem látod be, hogy az ő szabadságköre véget ér ott, ahol a tiéd kezdődik, addig nem tudok boldogító
módon élni benned. Ahol a szabadság, ott a Lélek (2Kor 3;17). Én, Jézus,
még saját édesanyámat is megtagadtam akkor, amikor úgy éreztem, hogy
szabadságomban korlátozni akart (Márk 3;33). Szeretni kell! Szeretni annyit
jelent, mint jót akarni. Azt a jót, amit magadnak is akarsz, azt akard másoknak. Ami ezen kívül van, az nem az Én világom!
2. Anyádat te választottad, és azért választottad, hogy mellette megtanulj szeretni és szeretni tanítani. Függetlenül attól, hogy ő milyen. Ha mellette ez nem lehetséges, akkor tudnod kell, hogy más feladatod nincs vele kapcsolatban.
3. Jó úton jársz, ha Én vagyok az az ÚT, amit vállaltál. Ha arra teszed a
hangsúlyt, hogy ne másoknak, hanem Nekem felelj meg. Légy nyitott, és adj
hálát azért, mert nagyon szeretlek! Nézz a keresztre, és valamit megértesz
ebből.
Megáldalak a BÁTORSÁG és a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
2521.
Kérdező: NEM HALLOM TISZTÁN AZ ÚR SZAVÁT!
1. Mit csinálok rosszul?
2. Mit és hogyan változtassunk életünkön?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindent jól csinálsz, amit lelkiismereted szerint teszel, és mindent
rosszul csinálsz, amit lelkiismereted ellen teszel. Igen, mert lelkiismereted
mikrofonján keresztül Én, Jézus, szólok hozzád! Jól tudjuk mindketten, hogy
lelkiismereted mikrofonjába sok zavaróállomás beleszólhat. Legfőbb feladatod az, hogy ezeket a zavaróállomásokat kiszűrd, és amennyire képes vagy,
Rám hangold magadat. Első kijelentésem a nyilvánosság előtt ezért hangzott
így: "Alakítsátok át gondolkodásotokat!" (Márk 1;15). Tehát el kell kezdened
komolyan foglalkozni Velem! Meg kell ismerned Engem! Meg kell ismerned
tanításomat, akaratomat!
A reggeli imád elsősorban arra való, hogy lelkiismereteden keresztül
megbeszéld Velem az elinduló napod teendőit. Este pedig adj számot Előttem magadnak a reggel megbeszéltekről. Élj hát lelkiismereted szerint úgy,
hogy azt egyre jobban Rám hangolod!
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Amint egy kilőtt rakéta rendszeresen pályamódosításra szorul, úgy kell
nektek rendszeresen Hozzám igazítanotok magatokat. Csak az, aki meg van
győződve arról, hogy önmagának a legjobbat akarja, ha Hozzám igazodik, az
teszi lehetővé Számomra azt, hogy boldogítsam őt!
2. Változtatnod annyiban kell, amennyiben a fent említett lelkiismereti
ráhangolás szükségessé teszi ezt. Ennek állapotszerűvé kell válnia a földi
ember életében.
Gyermeked problémája akkor fog megoldódni, ha nem minden áron az
egészséget keresitek, hanem minden áron Engem kerestek! Én vagyok az
ÉLET (János 14;6)!
A boldogsághoz nem az egészség szükséges, hanem Én. Nagyon sok a
boldogtalan egészséges ember! Amikor felsoroltam a nyolc boldogságot az
evangéliumban (Máté 5;3-11), nem említettem az egészséget, mert az egészség, betegség nem erkölcsi kategória. Attól még nem lett boldog senki, hogy
pillanatnyilag nem kapott meg valamilyen betegséget, de attól még eddig
mindenki boldoggá vált, tehát lelki békére jutott, ha befogadott Engem életébe.
A te gyermeked sorsa részben karmikus eredetű, részben pedig körülményeihez való viszonyulásának következménye. Ha körülményeiben Engem keresne, és nem bántaná, hogy ő miért olyan, amilyen, akkor már sokkal
többet tudtam volna tenni érte.
Azok az alternatív kezelések, amelyeket alkalmaztok, mindaddig jók,
amíg Hozzám kerül általuk közelebb gyermeked. Ha nem ez történik, akkor a
baj nincs gyökerében orvosolva.
A megoldás feltétlenül egyedül Én vagyok, mert aki Bennem hisz, az
halált nem lát sohasem, tehát a boldog örök élet várományosa (János 11;25)!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2522.
Kérdező: SZENVEDEM A MAGÁNYT
1. Igaz társra vágyom.
2. Isten segítségét kérem!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A földi élet nagyon alkalmas arra, hogy kialakuljanak olyan társkapcsolatok, amelyek áldásomat hordozzák. Ezek a kapcsolatok az Én szándékom szerint épülnek és épülni is fognak addig, amíg a forrás Én maradok. Az
Én Lelkem a kapcsolatok Lelke! Méghozzá az igazi, gazdagító kapcsolatoké!
Elárulom neked, hogy Én, Jézus, is ilyen kapcsolatra vágyom! Minden vá70

gyam az, hogy partnereim legyetek, hogy fogadjatok el Engem Útnak, Igazságnak és Életnek! Aki ezen munkálkodik, az kap Általam olyan társat, akivel közelebb kerül a boldogsághoz.
2. Drága Gyermekem! Én csak segíteni tudok! A Szeretet nem is képes
másra! És nem is tud neked más segíteni, csak az, ami, aki Tőlem van! Fogadj el Engem úgy, ahogy már előző kérésedre adott válaszodban is mondottam. Az Én erőm a te erőd is, az Én békém a te békéd is, ha befogadsz Engem életedbe. Erőmet és békémet mindenkivel meg akarom osztani, de csak
azzal tudom megosztani, aki hittel és bizalommal Hozzám jön, aki ezeket valóban át akarja venni Tőlem! Ez akkor történik meg, ha annyira ELSŐ lehetek életedben, hogy boldogításod szempontjából nincs második!
Végtelenül szeretlek, és ez a szeretet SOHA nem szűnik meg irányodban!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
2523.
Kérdező: NAGY VÁLLALKOZÁSOMBAN HOGYAN TOVÁBB?
1. Útbaigazítást kérek a gyógyító központhoz!
2. Anyagi válságban vagyok.
3. Családomról, gyermekeimről kérdezem a HANG-ot.
A HANG: "Drága Gyermekem!
Az anyagi válság, melynek közepén találod magad, arra döbbent rá,
hogy mennyire független a boldogság a mulandóság világától, amiben élsz.
Törekvésed ne az anyagi válságból való kilábolásra, hanem arra irányuljon,
hogy meglásd, nem tehet boldoggá semmi, amit rozsda marhat, szú megrághat vagy tolvajok ellophatnak (Mt 6;19). Sokan vásárolnák meg szívesen
milliókért a boldogságot, ha tehetnék. Te fél lábbal már országomban vagy,
mert Rám találtál, s nálad a hazataláltság érzésének kell irányítani az érzelemvilágodat. Anyagi válságodból nem külső segítség, hanem szívbékéd, a
belőled sugárzó szeretet, azaz Én foglak kivezetni.
Szüleidet és gyermekeidet is akkor szereted helyesen, ha azt látják rajtad, hogy boldogságod nem tőlük, nem is anyagi helyzetedtől, hanem a belőled kiáradó, szolgáló szeretettől függ.
Mivel ennek forrása Én vagyok, helyes szereteteddel Hozzám közelíted környezetedet. Megáldalak
SZOLGÁLÓ SZERETETEM és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
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2524.
Kérdező: ISTEN SZEMÉLYVÁLOGATÓ?
1. Családom örökös vándorlása felőrli az idegeimet.
2. Családommal hogyan javíthatnám a legjobban
kapcsolatomat?
3. Miért csak egy kiváltságos pap hallhatja a HANG-ot?
A HANG: Kedves Barátom!
1. Evangéliumaimból jól tudhatod, hogy nem vagyok személyválogató
(Mt 5;45), hanem szerepeket kiosztó. Ez azt jelenti, hogy médiumomat, akit
te „kiváltságos” jelzővel illettél, semmivel sem szeretem jobban nálad. Egy
indián mondás szerint ne mondj véleményt arról, akinek nem jártál 35 napig
a mokaszinjában. Én azt mondtam, ,,Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! (Mt
7;1). Médiumom még azt sem tudja, hogy két hónap múlva lesz-e, és hol lesz
fedél a feje fölött. Naponta több órát tölt leveleitek megválaszolásával,
nyugdíjas lelkészként a faluban rábízott feladatot ellátja, előadásokat tart
szerte az országban, intézi a HANG-kötetek megjelenését és terjesztését, és
alig marad egy perce arra, hogy önmagával foglalkozzon. Túlhajtottsága miatt kerülhetett sor arra is, hogy a megbeszélt alkalommal nem tudott veled
foglalkozni. Nem azért írattam ezt le neked, hogy sajnáld, hanem, hogy
meglásd benne, hogy a szolgáló szeretet boldogít egyedül, és teszi elviselhetővé a földi élet viszontagságait. Helyzete tehát valóban figyelemre méltó, de
nem azért mert kiváltságos, hanem azért, mert megmutatja, hogy a másokért
éléshez, az önfeladáshoz olyan égi erők csatlakoznak, melyek a leglehetetlenebb körülményeket is elviselhetővé teszik. (Lk 9;24).
Tévedésben vagy, ha azt hiszed, egy szűk kiváltságos réteg vagy egyetlen személy az, aki hallhatja hangom. Én mindenkinek ígértem, aki tanítványomnak tartja magát, hogy elküldöm a Szentlelket. (Jn 16;7). Csak országotokban több száz testvérednek volt olyan élménye, hogy álomban, ima, meditáció közben találkozott legalább egyszer Velem. Médiumom körül pedig kialakult egy – a folytatást biztosító - olyan pár fős mag, akik megközelítően
azonos színvonalon hallják hangomat, mint médiumom. Közöttük van olyan
testvéred is, aki pár éve még átkozódott, szitkozódott mérgében, mikor szülei
a gyermekét séta alkalmával akarata ellenére bevitték a templomba, aki irigységből följelentette kollégáját, mert több prémiumot kapott.
Ha a tűzoltó zenekar térzenét játszik, nem a bezárt lakás legbenső szobájában kell keseregni, hogy nincs muzsika, hanem ki kell tárni ajtót, ablakot, de még jobb kijönni a ház elé, vagy elmenni a főtérre, és a zenekarhoz
minél közelebb helyezkedni! Hangom hallásának elengedhetetlen feltétele a
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NYITOTTSÁG, más néven az alázat, mely nem alázatoskodást jelent, hanem
befogadó készséget más véleményének, külső behatásnak a mérlegelt elfogadására, a jónak a még jobbért való elhagyására. Hogy mennyire fontosnak
tartom és szándékom, hogy minden gyermekemhez szóljak, az is mutatja,
hogy a HANG első kötetében írattam le médiumommal azt a párbeszédimát,
melynek keretében mindenki beszélhet Velem. A baj az, hogy sokakat kishitűségük akadályoz abban, hogy meghallják hangom. Nagyon fontos, hogy el
is hidd, hogy Én akarok és szólok is hozzád, és te meghallhatod hangom.
Ehhez persze el kell csendesedni, ezért a legalkalmasabbak az ébredést követő vagy az elalvást megelőző percek. Ha ilyenkor gondolatban felteszel egy
kérdést Nekem, az első – építő, buzdító, vigasztaló - gondolat, ami eszedbe
jut, Tőlem van. Az első, tehát nem az, amit már saját gondolkodásod, morfondírozásod alkot vagy átgyúr, és ami eszedbe jut, tehát érzed, vagy legalábbis megtanulod érezni, hogy nem a sajátod, úgy került, úgy jutott eszedbe. Kezdd el azzal, hogy minden reggel megkérdezed Tőlem, mi az, amiben
el kell mélyülnöd, és mi az amitől távolodnod kell! Sok testvérednek segítek
minden reggel ily módon. Este pedig beszéld meg Velem, mit tudtál megvalósítani tanácsaimból, mennyire éltem benned, hány testvéred örült neked
aznap.
Boldogítani, szívbékét adni csak úgy tudok, ha felismered jelenlétem
életedben. Szíved szemeit jobban ki kell nyitnod, hitednek erősödnie kell.
Hited, most olyan, mint a mustármag, de akkora fává nőhet, hogy az ég madarai tanyáznak benne (Mk 4;31). Tőled különösen nagy fát várok.
2. Családoddal úgy javíthatod kapcsolatod, ha előbb Velem javítod
kapcsolatod. Ha környezeted látja, hogy boldoggá teszlek, hogy a
SZERETET sugárzik belőled, olyanok lesznek, mint a vaj, melyet kenyérre
lehet kenni. A szeretet mindenható!
3. Családoddal, a külvilággal való kapcsolatod javulása magával hozza
a szétszóródás, vándorlás megszűnését is, de ne feledd, egész földi életed
vándorlás, átmeneti szállás. Nekem sem volt e téren jobb sorsom, mint neked
(Mt 8;20). Ha tanítványom akarsz lenni, nem lehet jobb sorsod mesterednél.
Gyermekem! Ha megfáradtál, jöjj Hozzám, és pihenj meg szívemen,
felüdítelek!
Megáldalak SZERETETEM és a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************
2525.
Kérdező: KAPCSOLATAIM GÖRCSBEN VANNAK!
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Elváltam, de továbbra is egy háztartásban élek volt férjemmel és fiammal, s kapcsolatom van egy külföldi nős férfival.
HANG: " Drága Gyermekem!
Összevontam kérdéseidet, s a válasz sem lesz olyan konkrét, mint amilyet vársz. Sajnos nem tehetem meg a te érdekedben, hogy segítsek lelkiismereted elhallgattatásában, s a gondolkodás-átalakítás fáradságos munkájától
sem kímélhetlek meg.
Áldásom mindenképpen csak olyan kapcsolaton lehet, amely elbírja a
nyilvánosságot. A Hozzám-tartozók életének erkölcsi szempontból átvilágíthatónak kell lennie. Az természetes, hogy sokkal szebbnek, ígéretesebbnek
tűnő egy olyan kapcsolat, amelyben csak ünnepnapok vannak, amelyben nem
kell szembenézni a hétköznapok szürkeségével, amelyben nem kell belenéznetek naponta a másik által tartott tükörbe. A ritkább találkozások alatt könynyebb hosszabb ideig megőrizni az illúziókat, míg a mindennapi együttélésben kénytelenek vagytok pillanatok alatt a realitások talajára helyezkedni.
Könnyű azt szeretni, akivel csak ünnepnapokat éltek meg, a szeretet igazi
próbája viszont az, hogy tudjátok-e azokat kitartóan, hűségesen, az Általam
megkívánt módon szeretni, akikkel naponta együtt vagytok, együtt éltek,
akik naponta ütközési felületet jelentenek a számotokra.
Aki Hozzám tartozik, az nem hagyhat el senkit, legfeljebb őt hagyhatják el. Ha elhagyták, akkor ő is szabadnak tudhatja magát. Az is igaz, hogy a
fizikai elhagyást gyakran megelőzi - már jóval - a lelki elhagyás, de ha ez valóban megtörtént, akkor az elhagyott félnek törekednie kell arra, amennyiben
ez lehetséges, hogy ezt fizikai síkon is tudomásul vegye, vagyis teremtsen
egyértelmű körülményeket. Újabb kapcsolaton akkor lehet áldásom, ha az
hasonlóképpen szabad partnerrel jön létre.
Neked mindenek előtt arra lenne szükséged, hogy elkötelezd magad
Mellettem. Elköteleződni Mellettem viszont csak akkor tudsz, ha megismersz Engem olyannak, amilyen valójában vagyok, s hogy milyen vagyok
valójában, azt az evangéliumok tükrözik a leghűebben. Nagyon alaposan mélyedj el bennük, kérd a vezetésemet az átelmélkedéshez, s majd látni fogod,
mennyire más vagyok, mint hitted. Ettől fogsz Hozzám közelebb kerülni, s
nem attól, hogy barátoddal bejárjátok a világ templomait. Előbb rendet kell
teremtened a fejedben, aztán tudsz majd rendet teremteni a szívedben, s ha
már ez a rend kezd kialakulni benned, akkor tudok majd a párbeszédimában
(lásd részletesen a HANG 1. kötetében) neked hatékonyan segíteni. A
HANG-kötetek tanulmányozása is igen hathatósan segíti gondolkodásod
gyökeres, akaratom szerinti átalakítását.
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Nagyon szeretlek, és nagyon várlak, szükségem van rád! Megáldalak
az ENGEM MEGISMERÉS és a
RÁM HAGYATKOZÁS VÁGYÁVAL!"
******************************************************
2526.
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL
Álmom: Emberek parancsra le akarták rombolni az inárcsi
templomot, s én semmilyen józan érvvel nem tudtam rájuk
hatni.
HANG: " Drága gyermekem!
Nagyon köszönöm leveledet, melyet médiumomnak írtál. Köszönöm,
hogy nyitott szívvel figyelsz mások sorsára, hiszen rajtatok, a ti ráfigyelő
szeretetek által tudok nagyon hatékonyan gondoskodni rólatok. Ha szükséget
szenvedőt látsz a közeledben, akkor csak imádkozz buzgón Hozzám, s biztosan kitaláljuk együtt, hogy hogyan tudnál gyakorlatilag is segíteni.
Médiumomat ne féltsd, ő az enyém, így a körülményeinek is az Istene
vagyok, gondoskodni fogok róla, ahogy ezt már ő máskor is sokszor megtapasztalta. De imáid mindenképpen javára válnak a mindenségnek, továbbra
is számítok rájuk. Legyetek mindig nyitottak Felém, hogy gondoskodhassak
rajtatok keresztül a rászorulókon. Isten szükség szerint közösség, s aki közösségben él, annak mindig meglesz az, amire feltétlenül szüksége van.
Álmod önmagáért beszél. Akik nem hajlandók gondolkozni, azokra
nem lehet józan érvekkel hatni. Az ember a gondolkodás által válik emberré,
s válik alkalmassá emberi életre.
A gondolkodás eredménye lehet csak a gondolkodás-átalakítás, ami nélkül
nem létezhet igazi, helyes, Isten által elgondolt szeretet. A parancsolgatás és
a parancsoknak való vak engedelmesség nem az Én világom. Aki Engem
akar követni, annak tudnia kell felelősséget vállalnia a tetteiért, az nem hivatkozhat soha arra, hogy bármit is parancsra tett.
Nagyon szeretlek, és megáldalak!"
******************************************************
2527.
Kérdező: A MAGYARSÁGHOZ VAN KÜLDETÉSEM?
Könyvemmel, írásaimmal szeretném a magyar népet
Istenhez visszavezetni, sajnos nem sok eredménnyel.
Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!
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Szándékod, hogy népedet visszavezesd Istenhez, nagyon tiszteletre
méltó, de be kell látnod, hogy ezt még Én sem tudom megtenni akaratuk ellenére. Nemzetet nem is lehet visszavezetni, mert egy nemzet nem tud megtérni. Csak emberek tudnak személyesen megtérni, csak embereket lehet Istenhez visszavezetni, persze csak akkor, ha akarják. Minél több a megtért
ember egy nemzetben, annál inkább mondhatjuk a nemzetre, hogy Isten népe.
A 'megtérítés' viszont nem megy erőszakosan! Ha nem akarják közölni
a cikkeidet, akkor ne erőltesd! Elsősorban a magad számára fontos, hogy
megírd a cikkeidet, s ha majd mások számára is elengedhetetlenül fontos
lesz, akkor gondoskodni fogok arról, hogy megjelenjenek írásaid. A könyveddel kapcsolatban is ez a helyzet. A saját megtérésed érdekében nagyon
fontos volt megírnod, hasznos munka lehet, de az emberek Engem evangéliumaimból sokkal jobban és hitelesebben megismerhetnek, és sokkal inkább
eligazítást kaphatnak arról, hogy mit is kell tenniük boldogságuk érdekében.
Ne erőltesd könyved kiadását, ha emberek lelki üdve múlik majd a megjelenésén, akkor, hidd el, minden erőlködés nélkül kiadásra kerül.
Amit tehetsz nemzetedért és nemzeted vezetőiért, az az, hogy imádkozol
értük, s te magad éled a keresztény életet, példát mutatva környezetedben.
Egy ember számára éppen elég a saját életéért felelősséget vállalni, nagyobb
terhet Én senki vállára nem teszek, de kisebbet sem! Azok között terjeszd
Igémet, akiket érdekel! Szervezz a környezetedben olyan kisközösséget,
akikkel együtt tudjátok tanulmányozni evangéliumaimat, akikkel együtt tudtok tanulni Engem! Ezzel sokkal inkább szolgálod az Én ügyemet, mintha
szélmalomharcot vívsz azokkal, akik nem akarnak Rólam tudni. Őket bízd
csak Rám! Én őket is nagyon szeretem, s ismervén szeretetem erejét, türelmesen várakozom rájuk, hiszen tudom, hogy előbb-utóbb ők is meg fognak
Hozzám térni. Én is azokat tanítottam, akik tanulni akartak tőlem. Szabadon,
saját akaratukból hallgattak Engem! Emlékezz, a gazdag ifjút is hagytam elmenni, amikor nem tudta elfogadni a maga számára üdvösségének feltételeit.
De mára már ő az enyém! Kivártam, amíg eljött Hozzám önszántából, s ő
ezért mind a mai napig nagyon hálás Nekem.
Én nem gondolkoztam nemzetekben, nem vállaltam semmiféle politikai
szerepet, nem akartam a társadalmi berendezkedést megváltoztatni, nem
akartam a zsidó népem elnyomását sem megszüntetni, mert tudtam akkor is,
hogy a boldogságotok nem ezen múlik. Ez most is így van!
Szeretni, jót akarni, nem ártani, megbocsátani, segíteni mindenütt, bármilyen
körülmények között lehet, s ezen áll vagy bukik boldogságotok. Te is erre
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tedd a hangsúlyt, erősítsd napról napra a Velem való kapcsolatodat, növekedj
a szeretetben, reggelenként beszéld meg Velem az aznapi teendőidet, s ha netalán cikket kell írnod, akkor ezt konkrétan megmondom neked, de egyébként ne erőltesd!
Sajnos médiumom egyelőre annyira le van terhelve a sok levél megválaszolásával, hogy sem ideje, sem energiája nincs arra pillanatnyilag, hogy
könyvedet áttanulmányozza, így nem tud most véleményt sem mondani róla.
Megáldalak a Lényeglátás Lelkével!"
******************************************************
2528.
Kérdező: RAJZOK VANNAK AZ ABLAKÜVEGEN
1. Mit jelentenek ezek a rajzok?
2. Lehetek-e természetgyógyász?
HANG: "Kedves Gyermekem!
1. Rendkívül sokan vagytok, akik szellemvilágotok szelíd nyitottsága
miatt olyan hatásoknak, élményeknek vagytok kitéve, amelyekkel felkészületlenségetekből kifolyólag nem tudtok mit kezdeni.
Jóindulatú és mindenfelé nyitott szellemetek, a kellő óvatosság híján,
ki van téve a szellemvilág szemtelen szellemei próbálkozásainak. Ezek a
szellemek mindent megpróbálnak annak érdekében, hogy felhívják magukra
a figyelmet. Ha ez sikerül nekik, akkor biztos lehetsz abban, hogy a figyelmed lekötése miatt, amit produkcióikkal érnek el, elterelik gondolkodásodat
arról a területről, amely számodra a valódi boldogságot jelenti: Rólam!
A szellemvilág szellemei képesek az anyagvilágban hatásokat kiváltani, képesek jelenségeket létrehozni, akár oly módon is, hogy az ablaküvegekre mindenféle ábrákat karcolnak. Ez egyrészt jó, mert felhívja a figyelmeteket arra a számotokra elképzelhetetlenül szoros kapcsolatra, amely a szellemvilág és a földi emberek világa között van.
Néhány ember számára megadatott az a képesség, hogy mindezt lássa,
érzékelje, de beszámolóik minderről süket fülekre, értetlen elmékre talál.
A szellemvilág lakói is jó vagy rossz szándékúak. Megnyugtatásul
mondom neked, hogy a rossz szándékú szellemek kárt nem tudnak okozni
bennetek. Nincs rá lehetőségük. Arról nem is szólva, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik (Róm 8;28)!
Azok a szellemek, amelyek embereket szállnak meg, ezt azért tehetik,
mert mindezt az illető tudati, tudatalatti engedélyével teszik, mert egymásra
vannak hangolva.
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E tekintetben a te lelkületed, szellemed nyitott fogékonysága alkalmat
ad a szellemvilág lakóinak arra, hogy a kíváncsiságodat felkeltve, mint a
természetgyógyászat felé érdeklődést mutató embernek, hassanak a hiúságodra.
Te, aki szívesen nézegeted az említett rajzokat az üvegen, jobban járnál, ha azon gondolkodnál el, hogy milyen is a valódi szeretet, és ennek milyen vonatkozási pontjai vannak. Figyelmedbe ajánlom Bulányi György:
"Merre menjek" c. könyvét. Azt viszont előre javaslom, hogy ezt a könyvet
ne csak részleteiben mazsolázd ki, mint a HANG-ot, hanem a fogalmak tisztázásával az értékek megszerzésének eszközeként használd fel. Másképpen
fogalmazva: A könyv segítségével kitisztított fogalmakkal gondolkozz el
azon, hogy mit akar veled az Isten. Hidd el, ha ajánlásomat komolyan veszed, óriási lelki hasznod lesz belőle! Mérhetetlenül több mint az ablaküvegen általad felismert ábrák megfejtésével való időtöltésed által.
Ha ezeknek a rajz-jelenségeknek nem szentelsz figyelmet, akkor ezek
előbb-utóbb elmaradnak, mert egyetlen szemtelen szellem sem viseli el soká,
ha nem figyelnek rá. Arról nem is szólva, ha kinyitod Felém szívedet és érdeklődésedet, akkor ezek pánikszerűen távoznak.
A Rám figyelés azt jelenti, hogy foglalkozol Velem, meg akarsz egyre
jobban ismerni Engem, aki a te boldogító Istened vagyok! Ennek az ismerkedésnek lehetősége számodra adott, mivel tulajdonodban vannak azok a
HANG-könyvek, amelyekben több mint 10.000 (tízezer!) kérdésre válaszolok problémáitok megoldására. Ha ezeket a könyveket nyitott szívvel és nyitott értelemmel, vagyis tanulási vággyal olvasod, akkor nemcsak a jelenlegi
kérdéseidre kapod meg a választ, hanem a következőkre is! Az is világos
volna már előtted, hogy az általad említett rajzok, ha jó angyaloktól jönnének, akkor nem lenne szükséged találgatásokra, mert ők tudják a módját annak, hogy hogyan adják egyértelműen és érthetően tudtodra, amit Én, Jézus,
rájuk bíztam továbbadásra.
Miután már egy éve szeretettel fordultál e rajzok felé, tovább kell várnom, hogy végre szeretettel fordulj Felém.
Fordulj Felém és nézz Rám! Nézz a szemembe! Ott függök a kereszten. Érted is!
Várom, hogy észrevegyél szíved szeretetében. Várom, hogy erőt meríts
Belőlem az életed megpróbáltatásaiban. Olyan vagyok neked, mint egy pohár
friss víz, amely alig várja, hogy oltsa szomjadat. Várom, hogy hallgass arra
az intelemre, amely benneteket okosságra és óvatosságra int. Nagyon régóta
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várok minderre. Várok a Felém fordulásodra. Ott függök a kereszten. Érted
is!
2. Számomra nem az a fontos, hogy mit teszel, mivel foglalkozol. Az a te
számodra legyen fontos!
Az Én számomra az a fontos, hogy mindent Értem teszel-e. Vagyis
bármit teszel, bármivel foglalkozol, azt Velem, Értem akarod-e tenni vagy
Nélkülem?!
Nyilvánvaló, hogy amit Nélkülem akarsz tenni, az nem hordozhatja áldásomat! Ha Velem akarod tenni azt, amit teszel, akkor mindegy, hogy mit
csinálsz, ha lelkiismereted szerint cselekszel! Bármi legyen is a munkád, a
hivatásod a szeretni tanítás marad! Erre születtél!
A természetgyógyászat nem hivatás, hanem munka. Lehet hobbi, elfoglaltság. Ha ezen az úton Velem indulsz el, akkor tudni fogod azt, hogy mi a
betegség, ki gyógyít, és mi a gyógyulás. Ha nem Velem indulsz el, akkor te is
azok közé a természetgyógyászok közé állsz be, akik fűben, fában, energiában találják meg az orvosságot. Pedig az igazi orvosság Én vagyok!
Tudnod kell, hogy a gyógyítás nem kitüntetés, hanem felelősség! Nem
csupán képesség, hanem lehetőség! Lehetősége annak, hogy tudásod, képességed felhasználásával, felelősséggel vállald a hivatásod, a valódi gyógyuláson keresztül, a valódi gyógyulás felé, tehát a szeretni tanítás felé vezetni a
beteg embereket, tehát Énfelém!
Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************
2529.
Kérdező: VISSZANÉZVE JÓL DÖNTÖTTEM?
Felbontottam egy évekig tartó kapcsolatot. Jól döntöttem?
HANG: "Drága Gyermekem!
„Aki az eke szarvára teszi kezét, és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára (Lukács 9;62)!”
Utólagosan spekulálni azon, hogy jól vagy nem jól döntöttél-e, csak
annyiban van értelme, amennyiben tanulságot vonsz le ebből a jövőre vonatkozóan. Mindig döntéseitek előtt kell megkérdeznetek Engem, Jézust. Utólag
nem tudok már beleszólni semmibe. Csak ti emberek gondoljátok úgy, hogy
utólag meg lehet nyugtatni azt, akinek nem nyugodt a lelkiismerete. Így próbáljátok csökkenteni embertársatokban a felelősségérzetet. Isten nem ilyen!
Ne várj senkitől soha olyan megnyugtató szavakat, amelyekről tudod,
hogy csak kívülről jönnek. Van olyan, hogy valaki helyesen dönt, s utána kételkedni kezd. A nagy Megtévesztőnek egyik leghatásosabb fegyvere az elbi79

zonytalanítás. Ennek kivédése az előre tekintés! Erkölcsileg, tehát a boldogságodat illetően a múlt egyáltalán nem érdekes. Csak a jelen, és az az irány,
amely a jövőben is Engem, Jézust, jelöl meg.
Ha nyugtalan a lelked a döntésed miatt, akkor bánd meg döntésedet, és
a jövőben tartózkodj minden elhamarkodott döntéstől. Most az a feladatod,
hogy a jelenre koncentrálj!
Kérd a BÖLCSESSÉG LELKÉT, hogy megmenekülj az aggályoskodástól! Az aggályos lelkű ember olyan, mint az az autóvezető, aki mindig a
féket keresi a lábával. Az aggályos ember felőrli önmagát, de nem másokért,
hanem önnönmagáért. Ez nagyon beteges lelkület!
Ha benső szabadságot élsz meg, akkor ezt feltétlenül több imára és elmélyültebb evangéliumi tanulásra fordítsd! Ha nem ezt teszed, akkor csak
hazudtad magadnak a szabadságot. Valójában a felelősségvállalás elől menekülsz. Ha így van, akkor nagyon helyénvaló a benső nyugtalanság. Ilyen
esetben Én, Jézus, segíteni nem tudok, mert helyettetek nem lehetek boldog.
De Általam, Velem és Bennem mindig minden rendezhető!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2530.
Kérdező: JÉZUS SZAVÁRA KÉREK MAGYARÁZATOT
1. Mi a "szent dolog" (Máté 7;6)?
2. Jézus milyen "evangéliumot" hirdetett (Lukács 20;1)?
3. Hogyan lehetséges a megszállottság?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amikor az általad jelzett szavak elhangzottak, akkor a "kutyák" alatt
olyan pogányokat értettek, akik nem akarnak hinni az egy igaz Istenben. A ti
korotokban is, ha kérges szívű emberrel találkoztok, akik gúnyolni igen, de
tanulni nem, tehát kötekedve állnak szóba mindazzal, ami kapcsolatban van
Velem, Jézussal, akkor jobb tovább menni, mert előbb-utóbb elviselhetetlenek lesztek számukra. Legyetek hát okosak, és óvakodjatok az emberektől!
2. Amíg a Földön jártam, mindig azt az örömhírt, evangéliumot hirdettem, hogy szeressétek egymást. Tehát a nemártás, a megbocsátás és a másokon segítés szentháromságát hirdettem. Később ezt írták le azok, akik a négy
evangéliumnak az írói. Ezt Lelkem késztetésére és felügyelete mellett tették.
Ezért minden tanítás, amely Rám hivatkozik, csak annyiban hiteles, amenynyiben szinkronban van a négy evangéliumommal.
3. Véletlenül senki sem lehet megszállott! Előfordul, hogy aki a Földre
születik, már születésekor a tudattalanjában hord egy olyan nyitott kiskaput,
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amely alkalmat adhat ártó szellemeknek arra, hogy belé költözzenek. Olyan
is van, hogy valaki tudatosan, őszinte bűnbánattal kisöpri lelkét, sőt föl is díszíti, de úgy gondolja, hogy ezzel mindent megtett, s megfeledkezik az éberségről. Az ilyen emberre mondottam, hogy ennek ezután rosszabb lesz a sorsa, mint előzőleg volt.
Az elmebajosok közül nem mind megszállott. A fiziológiás elmebajos,
tehát az, aki valami baleset vagy más külső hatás következtében vált azzá, az
nem nevezhető a szó szoros értelmében megszállottnak. Természetesen válhat az ilyen is megszállottá. A funkcionális elmebajos, tehát az, akinél agyi
sérülés nem mutatható ki, bizony megszállott, hacsak nem ő maga vállalta
vezeklésnek, már születése előtt ezt az elmeállapotot. Egy idő után azonban
itt is megjelennek az agyi károsodások.
Aki tudatosan Istent szerető, az biztos lehet abban, hogy nem válik ördögi machinációk áldozatává. Istent szerető tudatosan az, aki nemcsak
mondja, de éli, valósítja is azt, hogy életében az abszolút első Én, Jézus, vagyok. Az Enyéimnek soha nem kell félniük attól, hogy bárki is elrabolhatná
őket Tőlem! De ahhoz, hogy valaki erkölcsi bizonyossággal Enyémnek
mondhassa magát, vállalnia kell az alázatnak nyitottságát és határozottságát.
Tehát nyitottnak kell lennie mindig a JOBB felé, és a meglátott jóért vállalnia kell keresztemet, az üldöztetést a hatalmasok részéről, a kicsiség, kiszolgáltatottság és szegénység megélését, átitatva az okosság és óvatosság bölcsességével.
Ne féljetek hát! Bízzatok, mert Én, Jézus, legyőztem a világot! Ti a
Győztes oldalán álltok, ha valóban fontos vagyok számotokra!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************
2531.
Kérdező: FÉRJEMMEL, APÁMMAL PROBLÉMÁM VAN
1. Tudok-e férjemen segíteni?
2. 1 éve egy hang szólalt meg nekem.
3. Édesapám elfordult tőlünk.
A HANG: "Drága Gyermekem!
1. Férjeden úgy tudsz a legjobban segíteni, ha helyesen szereted. E téren
meglevő jó szándékod hatalmas kincs számodra. A helyesen szeretés nem
egyetértést, hanem megértést feltételez, nem behódolást, hanem a szolgálat
független szabadságát (2Kor 3;17). Férjednek elsősorban nem családjához,
hanem Hozzám kell visszatalálnia. Ennek következménye, de nem megelőzője a családhoz visszatalálás. Hozzám úgy találhat vissza férjed, ha megta81

pasztalja, hogy Te minden körülményben hű vagy Hozzám, és Én boldoggá
teszlek, mert benned élek. Megadom neked azt a szabadságot, mely segít rálátnod arra, hogy a földi élet taposómalmában csak felőrlődni lehet Nélkülem, Velem pedig minden a javadra válik. Ennél többre ne is törekedj az
életben.
2. Az eltelt egy év megmutatta, hogy komolyan kell-e venned ezt a közlést. Csak ami épít, buzdít, vígasztal, az Tőlem való.
3. Édesapád jövőbeli viselkedéséről nem sokat mondhatok, mert jövője
szabad akarati döntései sorozatától függ. Kibékülésetek attól függ, mennyire
tud közeledni Hozzám, mennyire tud elfogadni útnak, mennyire képes megkötözöttségeit felszámolni. Fájó sebeidre türelmed, a megbocsátásod és szereteted a gyógyír. Gyermekem! Jöjj Hozzám, Én felüdítelek! Vess keresztet!
Megáldalak SZERETETEM és VIGASZOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
2532.
Kérdező: CSALÁDI ÉLETEMEN JAVÍTANI SZERETNÉK!
1. Jó úton járok?
2. Sikerül-e régi énemtől megszabadulnom?
3. Családi életemet helyre szeretném állítani!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az első lépést Felém már megtetted, ezért mondhatnám azt is, hogy jó
úton jársz. Kételyed forrása az, hogy érzed, a Hozzám vezető úton még nem
sokat haladtál előre. Szeretettel kérlek, ne rágódj ezen! Nem az a fontos,
hogy milyen vagy, hanem hogy az enyém vagy. Ha a Déli pályaudvaron felülsz a vonatra, már Kelenföldnél, de már a kocsiba szállásnál is megnyugodhatsz, mert tudod, hogy a vonat elvisz Nagykanizsára. Jó, hogy van benned szándék és akarat Hozzám közeledni. A megvalósulás szempontjából
azonban mérhetetlenül fontosabb, hogy elhidd, ez Velem sikerülni fog. Hited, ha elég erős lesz, hatalmas energiákat fog felszabadítani benned, melyet
közös örömünkre, a szeretni tanításhoz használhatsz. Az sem baj, ha most
még csak mustármagnyi, Én locsolni, gondozni fogom benned. A szeretni tanításnak lehet eszköze a természetgyógyászat, de nem lehet cél számodra, ha
Hozzám akarsz tartozni.
2. A fát a gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek tövisbokorról
fügét, s gyalogszederről sem szüretelnek szőlőt. (Lk 6;44) Szívbékéd, sugárzó szereteted, alázatod, béketűrésed, segítőkészséged, szerénységed, tisztaságod a gyümölcsei annak a fának, mely a Hozzám tartozást jelenti. Rám mindig számíthatsz, ha meg akarsz változni. Ha reggelente megkérdezel, napra
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bontott programot adok neked. Az esti közös kiértékelés pedig vagy boldogsággal tölt el, vagy új erőfeszítésekre serkent.
3. Családi életed annak következményeként állhat helyre, hogy Velem
javul kapcsolatod. Jó, ha e téren türelmes vagy, és nem a családi élet helyreállítására, hanem a belőled való szeretet-kiárasztásra teszed a hangsúlyt.
Megáldalak SZERETETEM és OLTALMAM LELKÉVEL!"
*******************************************************
2533.
Kérdező: ROSSZ VAGYOK ISTEN ELŐTT?
1. Hogyan vélekednek rólam elhalt szüleim?
2. Szentségtörésben élünk?
3. Át fog ölelni engem valaha is a Fény?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szüleid már tudják, hogy csak boldogító Isten létezik. Ők már tudják, hogy büntető Isten nem létezik!
Amikor Isten tőletek számon kéri kegyelmeit, akkor az nem büntetés
lesz, hanem szembesítés. Ő biztosan nem változik meg, és nem szűnik meg
szeretni benneteket akkor sem, ha ti a szeretet helyett más utat próbáltatok
járni, hogy benső békétekre rátaláljatok.
Szüleid is szembesültek a földi életükben kapott kegyelmekkel. Ők is
belátták azt, hogy nem érték el azt a lelki tökéletességet, amelyre pedig a lehetőségük megvolt. Ők is látják, tudják, hogy jobb annál az Isten, mint amit
ők elképzeltek Róla. Tudják azt is, hogy te miért őket választottad szüleidnek.
Szüleid nem mondanak véleményt rólad. Illetve az a véleményük, hogy
Én mondjak véleményt rólad. Mondok is.
Imádkozz szüleidért és az egész világért! Imáid nagyon kedvesek Előttem!
2. Szó sincs semmiféle szentségtörésről! Azok a szertartások, amelyek
által közölni akarjátok egymással kegyelmeimet, Engem nem kötnek meg!
Engem nem kötnek jogi formulák! Isten országában nincs is jog! Csak szeretet van! Olyan szeretet, amilyen szeretetet Én, Jézus, elmondtam és bemutattam nektek.
Én, Jézusod, mondom neked, hogy benned élek! Kegyelmi módon
benned vagyok, és ez nemcsak nem kevesebb, mint az oltáriszentségi jelenlétem, hanem lényegesen fontosabb. Igen, mert a szentáldozás is csupán eszköz! A CÉL az, hogy benned élhessek! Ha jogi akadályt tudnak is állítani a
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szentáldozásod elé, de van lelki áldozás is, és ez semmivel sem kevesebb az
előbbinél. Ne akadj fenn a formán! Higgy a tartalomban!
Az nem okos, ha erkölcstelen papokhoz vagy nem papokhoz méred
magadat. Senkiről nem tudod, hogy mit örökölt, milyen hatások érték eddigi
életében, és hogyan működött együtt eddig a Tőlem kapott kegyelmekkel. De
te nem is méricskéltél, csak azt nem érted, hogy miért lennél te rosszabb
ezeknél. De ezen sem érdemes töprengened! Teljesen mindegy, hogy magad
szemében milyen vagy! A fontos az, hogy az Enyém vagy! És Én mindent
megteszek annak érdekében, hogy az Enyém is maradj!
Én, Jézus, mindennap megáldom házasságodat! Ha reggel Felém fordulsz, veled indulok útnak. Ha bánat ér, Én is bánkódom veled, ha örülsz,
veled örülök. Ha gyengének érzed magad, akkor szeretném, ha tudnád: az Én
erőm a te erőd is! A kettőnk kapcsolata sokkal több és magasztosabb, mint
egy házassági kapcsolat! Én mindenkor boldogító módon vagyok benned! De
ez csak akkor és annyira fog átjárni téged, amikor és amennyire élő hittel elfogadsz Irányítódnak, Megszabadítódnak. Úgy vagyok veled, mint az az ember, akinek mérhetetlen nagy kincs van a birtokában. Ha nem tud róla, vagy
ha nem használja, akkor mit sem ér számára az egész!
3. Téged nemcsak át fog ölelni a Fény, hanem már benned él a Fény!
Én vagyok a világ világossága! Én vagyok az a Fény, aki nem vet árnyékot,
aki nem fejmosásra, hanem lábmosásra jött e világra!
Drága Gyermekem! Vigyázz Rám! Vigyázz a benned izzó Fényre! Tudom, hogy furcsállod e kérést. Úgy gondolod, hogy inkább neked kellene
kérned Engem, hogy vigyázzak rád. Erre nem kell kérned. Ez az életem!
Tudnod és hinned kell, hogy nem úgy szeretlek téged, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon! Ezért van csak EGY belőled! Egyetlenem
vagy!
Így fogalmazom meg vágyamat: VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2534.
Kérdező: ISTEN-PROBLÉMÁM VAN
1. Mi végett vagyok a világon?
2. Miért nem válaszol nekem Isten?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Először is szeretettel kérlek, vedd magadat komolyan! Tudod te, kivel beszélsz? Tudod, de mégsem. Te Jézushoz intézted kérdéseidet, és most
nem más, mint maga Jézus Krisztus szól hozzád! Ha ezt nem veszed komo84

lyan, akkor nincs meg szavaimhoz az a rezonálódoboz, amely nélkül legsúlyosabb szavaim is csak cincogásnak tűnhetnek. Magadat csak akkor veszed
komolyan, ha komolyan veszel Engem is! Nem kevesebbet, az életemet kellett odaadnom érted is! Én, Jézus, tehát nagy árat fizettem azért, hogy most
szólni tudjak hozzád!
Annyira értékellek, hogy kijelenthetem: te pontosan azért jöttél a Földre, amiért Én! Azért, hogy igyekezz szebbé tenni a Földet! Azért jöttél, hogy
szeretni tanítsd azokat, akik neked erre lehetőséget adnak. Azok adnak erre
lehetőséget neked, akik kapcsolatba kerülnek veled akár pozitív, akár negatív
módon. Igen. Aki nem reagál pozitív módon a te szeretetedre, annak tanúsítani tudod azt, hogy az igazi szeretet nem vár viszonzást, mert magában
hordja jutalmát. Aki szeret, az boldog, mert a Mennyek Országát, az Istent,
aki a Szeretet, hordozza magában! Ezért kérhettelek benneteket arra, hogy
INKÁBB szeressétek ellenségeiteket! Tehát mindenkit képes vagy szeretnitanítani, mert nem az eredmény a fontos, hanem a forrás! Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Nem ártani soha, megbocsátani mindig, és segíteni ott,
ahol erre lehetőség kínálkozik. HÁT EZÉRT ÉLSZ, EZ ÉLETED
ÉRTELME!
2. Isten nagyon is válaszol neked, csak nem Reá figyelsz. Te Őt magadon kívül képzeled el, s nem magaddal azonosnak. Pedig létazonosság van
közöttünk. Én vagyok a szőlőtő, te pedig a szőlővessző! Minden olyan gondolatod, amely téged épít, buzdít, vigasztal, Tőlem jön, Én, Jézus, mondom
neked a saját gondolataid, saját szavaid által!
Ne rendkívüliségeket várj, amikor Velem beszélsz, hanem akkor légy a
legjózanabb, legnormálisabb! Magadnak mondd az építő mondatokat, és
hidd el, hogy ez Én vagyok benned! Ezt is jelenti az, hogy az igaz ember a
hitből él!
Szerezd meg a HANG 1. kötetét! Ebben részletesen kifejtettem, hogy
hogyan szólok Én, Jézus, azokhoz, akik párbeszédimát folytatnak Velem!
Megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
*******************************************************
2535.
Kérdező: CSALÁDOMBAN FESZÜLTSÉGBEN ÉLEK
Lányom eltávolodott Tőlem, testvéreim rosszallják, hogy idős édesanyámat magamhoz vettem; a hivatalok is ellenünk vannak, mert édesanyámat nem kárpótolják a háborúban elhalt édesapám után.
HANG: " Drága Gyermekem!
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Nehéz dolgom van veled, mert olyan választ nem adhatok neked,
amilyet te vársz, csak olyat adhatok, amit a szeretetem diktál, s azt sajnos
csak akkor tudnád számodra építő módon elfogadni, ha ismernél Engem,
mert csak akkor lenne a számodra hiteles. Miután kérdeztél, természetesen
válaszolok neked, de előre megmondom, hogy csak akkor tudsz vele mit
kezdeni, ha az evangéliumaim és a HANG-kötetek segítségével elkezded az
Engem-megismerést, s az ezzel szükségszerűen együtt járó gondolatátalakítást.
Te a lányoddal meg vagy kötözve! Teljesen normális, és örülnöd kellene annak, hogy ez oldódott. Az egyik legnagyobb csapda számotokra az, ha
az Én helyemet valamelyik vérrokonotokkal helyettesítitek életetekben. Értem kell élnetek, s nem gyermekeitekért, szüleitekért!
Ez nem jelenti azt, hogy őket nem kell segítenetek, mert ha szabadon
élhetek bennetek, akkor Lelkem mindig figyelmeztet benneteket arra, hogy
mikor szorulnak segítségetekre, viszont ez a szabadság, ami feltétele a Bennem-éléseteknek, biztosítja azt, hogy ne mulasszatok más, a környezetetekben található rászorulókkal szemben. Nem Isten műve, hogy lányod eltávolodott tőled, de meg kell mondjam, hogy Istennek nincs ellenére az, hogy lányod lépéseket tesz szabadságának megalapozására. Ha, ahogy mondod, emberi rosszakarat van mögötte, akkor ez ékes bizonyítéka annak, hogy Isten
mindent a javadra tud fordítani, ha átadtad magad Neki.
Engedd el lányodat, és engedj be Engem az életedbe, de az abszolút első helyre, mert másképpen nem is tudok ott lenni. Nem az anyád, nem a lányod után, nem is eléjük, hanem vagyok Én, aki mindennap megmondom
neked, hogy aznap ki milyen sorrendben szerepelhet életedben.
Ha ezt megteszed, akkor nem pokol lesz az életed, hanem már itt a
Földön is a Mennyország, attól függetlenül, hogy a hivatal és a testvéreid
mennyire ellenségesek veled. Velem mindig meg tudod osztani gondjaidat,
fájdalmaidat, Én mindig meg tudlak enyhíteni a bajban, s ha Mellettem köteleződsz el, akkor mindig lesznek melletted olyan emberek is, akik szintén
Mellettem köteleződtek el, s akikre számíthatsz.
Nagyon szeretlek, s nagyon várom, hogy Hozzám megtérj, minden vágyam az, hogy könnyítsek az életeden, de ezt csak az Isten által elgondolt
módon tehetem, másképpen becsapnálak. Gondolkodásod gyökeres átalakítására van szükséged, ehhez szívből tudom ajánlani az eddig megjelent 23
kötet HANG-ot.
Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL,
vagyis a SZENTLÉLEKKEL!"
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*******************************************************
2536.
Kérdező: GYERMEKEMRŐL ÉS SAJÁT UTAMRÓL
1. Nevelt fiam életében törés állt be, és azóta nem találja a helyét. Mi
lehet a kiút?
2. Jó az az út, amin elindultam?
HANG: "Drága Testvérem!
1. Az első kérdésedre csak nagyon röviden és általánosságban tudok
válaszolni, ugyanis a nevelt fiadnak van problémája, de nem ő fordult Hozzám, s Én csak annak tudok érdemben segíteni, aki Nálam keresi a megoldást. De személyesen, nem közvetítők útján! Problémájára csak akkor talál
gyökeres megoldást, ha megtér, de ezt nemhogy ti, Én sem tehetem meg helyette.
Ti is csak annyit tehettek érte, hogy imáitokban Rám bízzátok, s kéritek számára a megtérés kegyelmét. A többi nem a ti dolgotok. Sajnos legtöbbször csak hosszú szenvedések árán juttok el oda, hogy ott keressétek a
boldogságotokat, ahol az megtalálható, s ne ott, ahol könnyebb utat ígérnek
ugyan, de csak elbódultok. Szeretetem azt diktálja, hogy megengedjem számotokra ezt a szenvedést, mert tudom, hogy az örökkévalóság mérlegére téve
mindenképpen hasznotokra válik.
Én várom nevelt fiadat is soha el nem múló szeretettel, csak rajta múlik,
hogy mikor egyesülhetünk ebben a szeretetben.
2. Ha azon az úton indultál el, amelyet Magammal azonosítottam, akkor jó úton indultál el. De ezt neked kell tudnod! Akkor indultál el a Magammal azonosított úton, ha állapotszerűen vállalod a nemártás, megbocsátás, segítés szentháromságában való élést. Akkor, ha életed minden percét a
mindenkinek jót akarás (= szeretés) tölti ki, különösen a neked tudatosan ártók (ellenségeid) irányában. Ahhoz, hogy ezt bölcsen, az Én akaratom szerint
tudd tenni, meg kell Engem ismerned olyannak, amilyen vagyok valójában,
vagyis el kell nagyon mélyülnöd evangéliumaim tanulmányozásában, át kell
alakítanod gondolkodásodat az Én tanításomnak megfelelően. Nagy segítségedre lehetnek ebben az eddig megjelent HANG-kötetek is.
Az életedet pedig naponta Hozzám kell alakítanod, ennek eszköze a reggeli
komoly, összeszedett párbeszédima, ami alatt megbeszéljük az aznapi teendőidet. Az esti ima alatt pedig értékeljük azt, hogy mit és hogyan sikerült
megvalósítanod belőle, s akkor mindig naprakészen tudod, hogy jó úton jár-
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tál-e. A HANG-kötetekben bőségesen találsz eligazítást e kérdéseddel kapcsolatban, itt most csak röviden válaszoltam.
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************
2537.
Kérdező: ESZMEI TÉREN NEM ÉRTÜNK EGYET PARTNEREMMEL
1. Epilepsziás gyermekemet egyedül nevelem.
2. Partnerem szellemi útjával, feladatával nem egyeztethető
össze a házasság?
3. Úgy érzem, sérült gyermekek körül van feladatom.
HANG: "Drága gyermekem!
1. Kétségtelenül nagy tehertétel egy beteg gyermek nevelése, de nem
véletlenül kell ezzel szembenézned. Nem szükséges az most számodra, hogy
a karmikus hátterét megvilágítsam előtted, legyen elég annyi, hogy ez a körülmény hatékonyan segíthet téged abban, hogy a másokért élést magas fokon kifejleszd magadban. Ebben a helyzetben is meg kell tanulnod, hogy Értem kell élned, s nem beteg fiadért. Ez nem ellentmondás, ez nem a fiaddal
való nem törődés, sőt csak így tudsz igazán törődni gyermekeddel. Én ugyanis fiadat sokkal jobban szeretem, mint arra te valaha is képes leszel, s bárkinél sokkal biztosabban tudom, hogy mikor mire van a leginkább szüksége, s
ha te Bennem és Értem élsz, vagyis állandó, intenzív imakapcsolatban vagy
Velem, akkor mindig aktuálisan meg tudom neked mondani, hogy mi a teendőd fiaddal kapcsolatban. Tehát neked is csak azt mondhatom, hogy magadnak is, fiadnak is és mindenkinek azzal teszed a legnagyobb jót, ha Értem
élsz. Ha Értem élsz, akkor Én gondoskodom rólad is, gyermekedről is, s ha
lelkileg javatokra válik, akkor gondoskodni fogok arról, hogy ne kelljen dolgoznod járni, hogy legyen férfi melletted. De ne te akard, bízd ezt Rám, és ha
jónak látom, akkor majd bele fogsz sodródni megfelelő kapcsolatba, ha meg
nem, akkor hidd el Nekem, hogy jobban javadra válik az, ha egyedül maradsz.
2. Kétségeidet nem tudom eloszlatni, ha neked földi szellemi vezetőd
van. Vagy Én vagyok a szellemi vezetőd, vagy nem tudok rajtad segíteni.
Vagy elfogadsz Engem Uradnak, Megváltódnak, és akkor abszolút első helyre teszel az életedben, vagy nem tudok működni az életedben, benned, vagyis
nincs közünk egymáshoz. Engem nem lehet besorolni földi szellemi vezetők
közé, nem lehet velük egy sorba rakni, még akkor sem, ha köztük az első
helyre tennél. Azt mondtam nektek, amikor köztetek jártam, hogy „Én vagyok az út, az igazság és az élet!” Ez ma ugyanúgy érvényes, mint kétezer
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évvel ezelőtt. Ha Rám építed az életedet, akkor majd küldök olyan testvéreket (tehát testvéreket, és nem vezetőket!), akikkel együtt megtapasztalhatod
azt, hogyha „ketten-hárman összejöttök az Én nevemben, akkor Én ott vagyok közöttetek".
Ha Én valakit olyan szereppel küldök le a Földre, amibe nem fér bele a
házasság, akkor annak arra sincs szüksége, hogy sokkal kisebb felelősséggel
járó, sokkal kényelmesebb partnerkapcsolata legyen.
3. Feladatod egészen biztosan a szeretés és a szeretni tanítás mindenekelőtt. És itt újra csak azt tudom mondani, hogy meg kell térned Hozzám,
és akkor Én majd elvezetlek a sérült gyermekek közé, ha úgy látom jónak.
Ha nem köteleződsz el Mellettem egyértelműen, akkor nem tudok veled mit
kezdeni. Ismerj meg Engem alaposan az evangéliumaimból, a HANGkönyvekből, alakítsd át gondolkodásodat, igazítsd Hozzám, s ahogy ebben
haladsz, olyan mértékben tudom uralni az életedet.
Megáldalak a HOZZÁM MEGTÉRÉS KEGYELMÉVEL!"
*******************************************************
2538.
Kérdező: JOBBAN ÉS TISZTÁBBAN SZERETNÉK LÁTNI!
1. Jó úton járok?
2. Miért látogatnak a földönkívüliek?
3. Kicsit magányosnak érzem magam.
HANG: " Drága Gyermekem!
1. Csak nagyon röviden válaszolok e kérdésedre, mert erre a kérdésre
csak általánosságban tudok válaszolni, mint mindenkinek, aki levélben kérdezi ezt Tőlem, egyébként is az eddig megjelent 23 HANG-kötetben már nagyon sokszor megválaszoltam e kérdést. Akkor jársz jó úton, ha napodat legalább szándékban a nemártás, megbocsátás, segítés szentháromságában éled,
vagyis a Magammal azonosított Utat választod, tehát a szeretet útját. Azt,
hogy ez ügyben mit kell tenned, a reggeli párbeszédimában kell Velem megbeszélned, s az esti imádban pedig megvizsgáljuk, hogy mit és hogyan tudtál
a nap folyamán megvalósítani, vagyis konkrétan kiderül, hogy jó úton jártále.
A helyes szeretet gyakorlásához feltétlenül át kell alakítanod gondolkodásodat, s ez nagyon komoly szellemi erőfeszítést kíván egy egész életen át. Ehhez az 'alapirodalom' mindenképpen az evangéliumaim és a HANGköteteim.
2. Jobban járnál, ha a földönkívüliekkel való foglalkozást lecserélnéd a
Velem való nagyon komoly foglalkozásra, s akkor azon földönkívüliek szá89

mára, akik nem Hozzám tartoznak, érdektelenné válsz, azok számára viszont,
akik Hozzám tartoznak, vagyis angyalaim számára, nagyon is fontossá válsz.
Az utóbbiakról egészen pontosan tudom, hogy mi a céljuk: az, hogy szolgálatuk által Hozzám segítsenek közelebb. Ők nagyon is megérdemlik a figyelmedet, javaslom, hogy alakíts ki velük nagyon mély, bensőséges baráti,
testvéri kapcsolatot.
3. Egy kicsit mindannyian magányosak vagytok itt a Földön, hiszen
nem ez az igazi hazátok, s ezt lelketek mélyén megérzitek. De ez az enyéimben sohasem ölthet ijesztő mértéket, hiszen azáltal, hogy boldogító módon
élek bennük, már itt a Földön a Mennyország lakozik bennük, vagyis közvetlenül megélhetik, hogy az Isten, a Szeretet Istene szükségszerűen közösség, s
ez abban is megnyilvánul, hogy az enyéimet mindig barátok, testvérek veszik
körül.
Megáldalak a TANULÉKONYSÁG és
a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************
2539.
Kérdező: HOL TARTOK A KARMIKUS ADÓSSÁGAIM TERÉN?
1. Milyen főbb karmikus adósságaim vannak?
2. Megkezdtem-e már a Hozzád vezető utat járni?
3. Mintha komoly segítséget kaptam volna a párbeszédimán
keresztül.
HANG: "Drága Testvérem!
1. Az előző életeitekre való nem-emlékezés nagy-nagy kegyelem számotokra, higgyétek el, hogy értetek van. Mindazt, amire szükségetek van belőle, magatokkal hozzátok testi-lelki tulajdonságokban, tudatalatti késztetésekben, körülményekben, esetenként betegségekben, ennél többet csak nagyon kivételes esetben kell róla tudnotok, s ha valakinél erről van szó, az
megkapja közvetlenül, 'spontán', Tőlem, anélkül, hogy neki saját magának
kutakodnia kellene utána. Mindenkinek arra van szüksége, hogy megtérjen
Hozzám, Értem éljen, s akkor az Isteni Kegyelem segítségével a karmikus
adósságok elrendeződnek. Velem kell nagyon tudatosan foglalkoznotok, s
nem előző életeitekkel, karmikus adósságaitokkal. Ha majd lelkileg javadra
válik, akkor konkrétan beszélni fogok neked róla, például a párbeszédimában, vagy megkapod álmodban. Vigyázzatok, nagyon félrevihet benneteket
az, ha a múltra teszitek a hangsúlyt, még akkor is, ha csak ezen életeteken
belül foglalkoztat benneteket a múlt. A jelen megszentelésénél nincs számo-
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tokra fontosabb, halálotok pillanatában úgyis csak azzal kell szembenéznetek, amit ebben az életetekben tettetek.
2. Azt neked kell tudnod, hogy megkezdted-e a Hozzám vezető utat
járni. Ha azzal indítod a napodat, hogy szeretetre (tehát a mindenkinek jót
akarásra, nemártásra, megbocsátásra, segítésre) akarod felhasználni, s ehhez
kéred az Én vezetésemet, akkor aznap te a Hozzám vezető utat járod, legalábbis szándékban. Akkor járod azt az utat, amit Magammal azonosítottam,
ha vállalod azt az önfeláldozó szeretetet, amivel Én szeretlek benneteket.
Legalábbis elvben, tehát a törekvés szintjén. A gyakorlati megvalósításban
természetesen bukdácsolhattok, de soha nem szabad megideologizálnotok,
hanem újra és újra fel kell indítanotok magatokban a szándékot, hogy megpróbáljátok jobban csinálni. Ez az elszánásotok a nagyon fontos, a nagyon
döntő, a többit bízzátok Rám! Nem azért szeretlek benneteket, mert tökéletesek vagytok, hanem mert az enyémek vagytok, de törekednetek kell a magatok szintjén a tökéletességre. A ti dolgotok a törekvés, de az tényleg a ti dolgotok, ebben nem mulaszthattok, a többit kell Rám bíznotok, hiszen Nálam
nélkül semmit nem tehettek, viszont Én sem a ti törekvésetek nélkül. A Hozzám vezető úton járásnak feltétlen feltétele az, hogy akarjatok Engem megismerni olyannak, amilyen vagyok, amilyennek az evangéliumaim megmutatnak Engem. Ez bizony azt jelenti, hogy az enyéim állapotszerű tanulók.
3. A párbeszédima a leghatékonyabb módja a közvetlen kapcsolattartásra Velem, hiszen benne élek abban, aki befogadott Engem, és akkor tudnom kell közvetlenül szólni hozzá. Éppen a párbeszédimában tudok mindenki számára nagyon egyénre szabott, személyes, konkrét gyakorlati tanácsot,
üzenetet adni. Én nagyon szeretnék közvetlenül is mindenkihez szólni, de ez
csak akkor lehetséges, ha alkalmat adtok rá, ha elhiszitek, hogy minden építő, buzdító, vigasztaló gondolat csak Tőlem jöhet. Minden jónak a forrása Én
vagyok! Ne hagyjátok magatokat elbizonytalanítani, az a Megtévesztő módszere. De ne is áltassátok magatokat, gyökeres, szándékom szerinti gondolkodás-átalakítás nélkül nem ismerhetitek fel a Hangomat magatokban. Amit
párbeszédimában mondok nektek személyesen, az sem kerülhet soha ellentétbe az evangéliumaimban tanítottakkal, ill. azok szellemiségével.
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL! "
*******************************************************
2540.
Kérdező: KARMIKUS SORSOMRÓL
1. Beszédhibám orvosolható?
2. Szívem és eszem kétfelé húz.
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A HANG: "Drága Gyermekem!
1. Egy kérdéssel kezdem. Orvosod egyik szervedben “gyári hibát” állapított
meg. El tudod képzelni Istenről, hogy fusimunkát végez? El tudod képzelni,
hogy úgy szeret, mint senki mást a világon, és mégsem gyógyít meg? Ha nem,
mi okból eredhet beszédhibád? Először is megnyugtatlak, hogy nem földi
születésnapodon teremtettelek. Ez azt is jelenti, hogy beszédhibádat nem én
gyártottam, hanem te magad. Előző életedben sok embertársadnak okoztál
olyan érzést, mint ami jelen életedben a beszéd közben elkísér. Amikor előző
életed végén tisztánlátásra jutottál, mérhetetlenül bántott múltad, és azt kérted
Tőlem, hogy ezt a testi hibát beépíthesd sorsvonaladba. Én megengedtem
neked, s te akkor hálás voltál Nekem ezért. Tudtad, hogy ezzel a nehézséggel
meg fogsz tudni birkózni, és alig vártad, hogy szárnyalhass Hozzám.
A Hozzám, Lelkemmel való szárnyalás vágya vitt a repüléshez, ahol a
fizikai magasság fehér, napsütéses csendjében kerested és vélted megtalálni
szívbékédet. Langyos, langyos, de még nem meleg és nem is forró, ahogy a
társasjátékban szokták mondani. Szívbékéd kulcsa, és amire leszülettél, az,
hogy Engem megtalálj a szívedben. Engem csak a gondolkodás-átalakítás
fárasztó munkájával, a senkinek nem ártás, segítés, vissza nem bántás
következetes gyakorlatával találhatsz meg, de akkor, akár egy nyomortelepen
vagy egy zsúfolt irodában is boldognak érzed magad. Élethivatásod a recept
testi gyógyulásodhoz is. Minél kevesebbet fogsz foglalkozni magaddal és
minél többet a szeretet kisugárzásával, azaz Velem, annál kevésbé fog gyötörni
meglevő hiányosságod. Próbálj meg a feltétel nélküli szeretetről hittel, átéléssel
beszélni valakinek! Csodát fogsz látni. Ahogy erősödsz a szeretetben, ahogy
megtalálod Isten országát, a boldogságot szívedben, úgy fog egyre
lényegtelenebbé válni számodra a repülés, ami jelenleg számodra
póttevékenység. Mondj gyakran hálaimát Nekem, köszönd meg, hogy
körülményeid tükröt tartanak eléd.
2. Egy költőtök így írt: “Az életnek tengerében két örvény van, szív és ész;
a kettőnek egyikében a jobb ember könnyen vész”. Ez azt jelenti, hogy sem
eszed, sem szíved ne irányítson kizárólagosan! Isten lelke a boldogság és a
harmónia lelke is! Ez azt jelenti, hogy használd szívedet szeretetre, örömre,
békére, és ezt ne fizikai, hanem lelki szárnyalással éld meg, és eszed
használatát eközben sohase kapcsold ki. Mt 10;16.
Gyermekem! Veled vagyok, melletted vagyok, figyelj Rám!
Megáldalak a FIGYELEM és a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
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2541.
Kérdező: SZEMTELEN SZELLEMEKRŐL, ESKÜMRŐL
1. Szemtelen szellemek szólítgatnak. Miért?
2. Vállaljam-e a beavatást?
3. Esküt tettem a világmindenségnek.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Biztos hallottad már a következő keleti mondást: „A kutya ugat, a karaván halad!” A kutya egy darabig ugat, csahol, fut a karaván után, főleg, ha
észreveszi, hogy valamelyik teve ideges lesz, fél tőle. Aztán látja, hogy nem
törődnek vele, a karaván csak halad, akkor behúzza a farkát és továbbáll.
2. Hozzám nem szertartások, hanem magatartások hoznak közelebb. Ha
akár életelvesztés árán is a szolgáló szeretetet gyakorlod a külvilág felé, ha
senkinek sohasem ártasz, ha segítesz, ahol módod nyílik rá, ha senkinek,
semmilyen veled szemben elkövetett gonoszságát nem adod vissza, még
gondolatban sem, akkor már fél lábbal Országomban vagy. Ennek nem feltétele sem az említett rendbe való belépés, még kevésbé a beavatás.
3. Én a Földön jártamkor azt mondtam: „Én pedig azt mondom nektek:
Egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert az Isten trónja, sem a földre,
mert az lába zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa. Még
saját fejedre se esküdjél, mert egyetlen hajszáladat sem tudod fehérré vagy
feketévé tenni." Mt 5;34. Ez ma is igaz!
Megáldalak OLTALMAM és a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************
2542.
Kérdező: FELELŐSNEK ÉRZEM MAGAM GYERMEKEMÉRT
Gyermekemet „rossz erő” szállta meg. Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!
Az első és legfontosabb, hogy életed végén csak magaddal kell majd
elszámolnod, tehát csak saját cselekedeteidért felelsz. Ha minden cselekedetedet a Szeretet, azaz Én irányítottam, akkor ez halálod napján mérhetetlen
boldogsággal fog eltölteni, akár szid Engem vagy Lelkemet gyermeked, akár
nem. Teljesen értelmetlen akár haragot, akár félelmet vagy aggodalmat érezned fiaddal kapcsolatban. Ti a Földön nem vagytok mentesek különböző
erők hatása alól, de Enyéimnek az is hasznára válik, ha ártó erők próbálják
megkeseríteni, megnehezíteni életüket. Aki nem Hozzám tartozik, annak az
sem használ, ha egész életén keresztül kerülik az ártó erők.
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A hangsúlyt tehát a Velem való élő kapcsolatra helyezd, s a többit bízd
Rám. Velem úgy javíthatod kapcsolatodat, hogy sok hálaimát mondasz, és
minden reggel megbeszéled Velem a napi teendőidet. Ha minden reggel tanácsot kérsz Tőlem, és este meg is beszéled Velem, mit sikerült ebből megvalósítanod, a benned növekvő jelenlétem, a Szeretet lesz az az erő, ami
gyermekedből azt a „valamit” elűzi. Ne feledd, gyermeked elsősorban az Én
gyermekem, Te csak kölcsön kaptad.
Lelkem akkor száll rád, ha szolgáló módon szeretsz Engem minden
embertársadban (Jn 14;21).
Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret Engem. Aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom
magam neki.” Ez nem az említett gyülekezetbe járás következménye.
Megáldalak SZÍVBÉKÉM és a SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************
2543.
Kérdező: AGGÁLYOS VAGYOK. ÁLMAIMRÓL
1. Hol követek el hibákat?
2. Mit jelentenek az álmaim?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Örülök annak, hogy bátran használod fel azt a lehetőséget, amely
szerint életed - megrekedt gondolkodásod problémáját - magától értetődően
hozod Elém.
Annak viszont már kevésbé örülök, hogy az előző levelemben leírt
életproblémádra kapott válaszomat, bár nagyra értékelted, de mégsem engedted magadra hatni oly módon, hogy annak értékrendedre is komoly kihatása
legyen.
Hozzám nem felnőni kell, hanem Engem befogadni kell. Ahhoz, hogy
Engem befogadj, rendet kell tenned a fejedben. Még nem tettél rendet a fejedben.
A külső rend megmutatkozik abban is az anyagi világban, hogy óramű
pontossággal mozognak a bolygók és a csillagok az égbolton. De mit ér a
külső rend látványa, ha az eget felhők borítják. Azt a rendet, amely az ember
boldogságát érinti, a belső erkölcsi értékrend adja meg. Ezt a belső értékrendet kell Hozzám igazítanod.
Úgy kell Hozzám igazítanod az erkölcsi értékrendedet, ahogy az órát
szoktátok egymáshoz igazítani, azzal a különbséggel, hogy neked az erkölcsi
egyeztetést folyamatosan kell végezned.
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Ez az egyedüli megoldás a számotokra - számodra -, ha komolyan veszed az életed - idegeid - rendezésére irányuló szándékodat. A rend Én vagyok!
Én, Jézus, amikor elkezdtem nyilvános működésemet, pontosan tudtam, hogy mit akarok elmondani, mit akarok tanítani. Tisztában voltam azzal, hogy Atyám parancsát teljesítve, a szeretet tanítását továbbadva, feszült
helyzeteknek leszek kitéve. Ezek a feszültségek természetes velejárói voltak
tanítói tevékenységemnek. Működésem három éve a tanítás, a gyógyítás és a
megkövezési szándékok között feszült. Számot vetettem mindezzel. Azzal is
számot vetettem, hogy mindez az életembe fog kerülni. Nektek is számot
kell vetnetek azzal, hogy amit csináltok, gondoltok, tanítotok, milyen következményekkel jár.
A számvetés időszaka a felkészülés időszaka. Ha döntöttél, akkor cselekedned kell. A döntést követő cselekvés után már nem érdemes azon tépelődnöd, hogy mi lett volna akkor, ha másképpen döntöttél volna. Az elbizonytalanodás, az elbizonytalanítás nem Istentől származik olyankor, amikor
már jó szándékkal döntöttél. Csak jól szabad dönteni! Bizonytalan lelkiismerettel nem szabad dönteni! Egy döntés eredménye, amely később mutatkozik,
azt fogja igazolni, hogy a számvetés helyes vagy helytelen volt.
Mindenképpen jól akarsz járni, akárhogyan döntöttél? Ez nem megy!
Önfegyelmet kell gyakorolnod, hogy ne uralkodjon el rajtad a nyugtalan természeted! Nyugtalan természetedet magaddal hoztad, s meg kell tanulnod
ezzel együtt élni! Bármilyen tökéletes önismerettel rendelkezel is, még ha
eddigi életed teljesen át is látnád, akkor is elégedetlen maradnál önmagaddal
szemben, mert még nem indultál el az Általam felkínált gondolkodásátalakításnak az útján. Kivétel nélkül mindenkit felkérek a gondolkodásátalakítás vállalására, mert e nélkül senki és soha meg nem nyugodhat (Márk
1;15)!
Én, Jézus, soha senkit nem buzdítottam előző életeinek megismerésére.
Ehelyett mindenkit gondolkodás-átalakításra kértem fel, mert tudom, hogy
aki Hozzám igazítja magát, az megtalálta élete értelmét, benső békéjét. Az
előző életed a boldogságodat illetően nem te vagy! Te, aki vagy, az most
vagy! Itt és most! Kapcsolataid is mások voltak más emberekkel.
Ha jelen problémáidra a választ a számodra beláthatatlan és megfejthetetlen múltban keresed, akkor illúzióvilágot táplálsz magadban. Az idő világában csak jelen van! Igen, mert a jövő csak lehetőség számotokra. A múlt a
tudatotokban létezik hiányosan és elferdítve. Mert más érzés az, ha most fáj
valami, és más emlékezni rá.
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Ami van, az a jelen! A folyamatos jelen. Ezt a jelent kell a gondolkodásotok átalakításán keresztül a szeretetre nevelés vállalásával megszentelni
mindannyitoknak!
Fájdalmas kimondanom, de ki kell mondanom, hogyha valaki nem veszi halálosan komolyan evangéliumaimat, ha nem szívleli meg komolyan a
HANG-könyvekben foglaltakat, akkor lelkében halott az ilyen ember. Tehát
nem tudok boldogítóan találkozni vele. Pedig mindenkit nagyon szeretnék
boldogítani!
E fájdalmas szavaimat fogadd orvosságnak, és ne szeretetlenségnek!
Orvosságod vagyok! Ahhoz, hogy megtalálj, meg kell ismerned Engem.
Amíg ez nem történik meg, addig Én, Jézus, hűségesen várok. VÁROK
RÁD! Mert boldogítani tudlak és akarlak!
2. Örültem volna, ha leírtad volna azt, hogy te hogyan értékeled álmaidat. Mit gondolsz róluk? Így tudtam volna segíteni. Nem jó, ha megoldást
adok a ti erőfeszítésetek nélkül, mert akkor valami olyan gondolatot indítok
el bennetek, mintha nem értetek és veletek, hanem helyettetek is tudnék élni.
Az álmok kiváló lehetőségeket adnak az önismeret kibontakozására. Az
álomképek sok olyan információt hordozhatnak, amelyek gazdagíthatnak
benneteket, ha Velem együtt foglalkoztok ezekkel. De ne akarjátok megspórolni azt a szellemi munkát, amelyet nektek kell elvégeznetek ennek érdekében.
Az álmokat sem kell misztifikálni! De mindenképpen nagyszerű segédeszközök az önismeret fejlesztésére, és így segítenek átalakítani gondolkodásotokat.
Álmaitok egyike az, amikor a napi problémák, feszültségek, stresszek a
tudatalattiban igyekszenek feloldódni. A másik az, ami a tudatba szimbólumok nyelvén juttat figyelmeztető, tanító élményeket. A szimbólum éppen
azért szimbólum, mert mérhetetlenül több és tartalmasabb valóságot érzékeltet, mint amit szavakkal ki lehetne fejezni. Az ilyen visszatérő álmoknak élményanyaga feltétlenül nagy figyelmet érdemel!
A te álmod a te világod is! A te tudattalan világod. A saját bezártságod.
A bezártságodhoz való ragaszkodásod. Sivár képek, sivár helyszínek, sivár
kilátások.
Valójában ilyen a világotok Nélkülem! Gondolkodj el gyakrabban
azon, hogy miért is mondtam el Magamról ezt: "Én vagyok a világ világossága" (János 8;12)!
Bízom abban, hogy lelkeddel Felém fordulsz, és békédet Bennem megtalálod. Együtt vállaljuk közös életünket, Én téged, te Engem!
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Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
******************************************************
2544.
Kérdező: HÁLA, KÖSZÖNET, ÉS LÁTNI, HALLANI SZERETNÉK!
Hála és köszönet Istennek mindenért. Baj van a szememmel és a
fülemmel.
HANG: "Drága Gyermekem!
Szeretettől áthatott szíved hite átsugárzik a sorokon, és Én, Jézus,
örömmel gondolok arra a pillanatra, amikor közvetlenül is át tudlak majd
ölelni szorosan, boldogan. Lám - lám, éveknek, évtizedeknek kellett eltelnie,
hogy gyermekkorod hazataláltságának érzését újból átéld Nálam. Igen, Nálam, Jézusnál, mert Én valóban ott vagyok Inárcson is, amikor a Nekem készített falak közé, szentségi jelenlétem elé, a szívetek szeretetében bevisztek.
Mert mindannyiotok szívében élő, lélegző, gondolkodó, cselekvő módon ott
vagyok.
Ott vagyok, mint ahogy ott voltam a gyermekkorod "plébi"-jének a szívében, hogy folyamatosan legyek erőforrása azoknak a Nekem szentelt embereknek, akik Rám tették életüket. Rajtuk, mint prófétákon keresztül, szólhatok azokhoz, akik gondjaikban, bajukban és örömükben Hozzám fordulnak. Akik szívük szeretetében és józan értelmük helyes használatában megtalálnak Engem, Jézust. Ezek nemcsak Engem találnak meg, hanem Atyámat
is, mert az Atya és Én egy vagyunk. Ha Engem látsz, látod az Atyát is (János
14;9)!
Szemedre és füledre panaszkodsz kissé. Te csodálatosan látsz a szíveddel. Ha így nézel embertársaid szemébe, arcába, akkor meglátsz Engem,
mert ott vagyok bennük!
Ahány ember, annyi jelenlétem, mert az az életszikra, amely bennük
van, az Én vagyok! Még akkor is látsz, ha testi szemeiddel nem látsz tisztán.
Még akkor is, ha testi fülekkel nem hallasz jól, mégis érzékelsz Engem! Ez
indítson téged arra, hogy befelé, Énrám még jobban figyelj. Figyelj, hogy
egyre jobban meg tudj ismerni Engem.
Ha jobban megismersz Engem, akkor még jobban tudsz szeretni is Engem! Ha jobban szeretsz, akkor még jobban meg fogsz ismerni Engem! És ez
így megy örökkön örökké!
Nem úgy van, mint az egyházi uralkodók, hatalmasok életében. Ők az
evangéliumi és a felekezeti "Jézusuk" között vergődnek. Mert az egyházak
hatalmasai nem tudnak megállni saját lábukon. Számukra szükséges a mindenkori állami hatalom támogatása. Igen, mert aki nem a hatalmasokat szol97

gálja, az kénytelen sorsomban osztozni. Abban a sorsban, amelyet számotokra egy örökké tartó boldog világba való ÚT-ként kínáltam fel.
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!
******************************************************
2545.
Kérdező: SZABAD AKAROK LENNI!
Van valami remény arra, hogy válás nélkül megszabaduljak durva és
érzéketlen férjemtől ?
HANG : "Drága Gyermekem!
Nagyon megértem szomorú sorsodat és elkeseredésedet, de addig,
amíg Engem, a csak szeretni és jót adni tudó Istent, okolsz érte, nemigen tudok rajtad segíteni.
Férjedet nem Én tukmáltam rád, te választottad, s olyan tulajdonságokkal ruháztad fel, amelyekkel nem rendelkezik, olyasmit vársz tőle, amit sem
ő, sem más ember soha nem tud megadni neked. Te a boldogságodat férjedtől várod, pedig ő akkor sem tudna téged igazán és tartósan boldoggá tenni,
ha nem lenne durva, érzéketlen, sőt a világ legjobb embere is lehetne.
Egyszerűen nem arra van teremtve, hogy bárkit is boldoggá tegyen,
mint ahogy egyikőtök sem arra van teremtve, mert a benneteket boldoggá tevés az ÉN reszortom. Más nem is képes rá, kizárólag ÉN! A legtöbben nem
hiszitek el ezt Nekem, emberektől várjátok, hogy boldogítsanak benneteket,
aztán természetesen csalódtok, s akkor szidtok Engem, azt élitek meg, hogy
még Én is elfordultam tőletek, holott ti raktatok az életetekben mást az Én
helyemre, ti fordultatok el Tőlem. Én szabad akaratot adtam nektek, mert a
szeretet nem tűri az erőszakot, annyira szabad akaratot adtam nektek, hogy
még magatoknak is árthattok, nem akadályozom meg. Ismerem szeretetem
erejét, tudom, hogy csak átmenetileg tudtok ellenállni neki, Én türelmesen
várakozom rátok addig, amíg vissza nem tértek Hozzám önszántatokból, s
akkor boldogan ölellek benneteket keblemre, s Velem együtt örvendeznek az
Ég Angyalai, ahogy azt a tékozló fiúról szóló példabeszédben megtalálhatod.
Tehát neked is csak azt tudom mondani, hogy míg azt hiszed, hogy boldogtalanságod oka a férjed, addig nem tudok érdemben segíteni neked. Meg
kell Hozzám térned, el kell Engem fogadnod Uradnak, Megváltódnak, Megszabadítódnak, meg kell Engem ismerned olyannak, amilyen vagyok, s akkor
már el is indultál a boldogsághoz vezető úton, máris megtapasztalod, hogy az
Isten nem hagy el téged semmilyen megpróbáltatásban, s ha az Isten nélkül
hozott döntéseid következményei alól nem is mentesíthet, de az elviselésükhöz feltétlenül megadja az erőt. Megtapasztalhatod, hogy az Isten jó, csak
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szeretetre, adásra képes, hogy mindent képes a javadra fordítani, ha az Övé
vagy, hogy a körülményeidnek is az Istene, és hogy a körülményeidtől függetlenül képes téged boldoggá tenni. Ne azzal foglalkozz, hogy férjedtől hogyan szabadulhatnál meg, hanem Velem! Elmélyülten elmélkedd át evangéliumaimat, ismerj meg Engem, olvasd el HANG-könyveimet, keress olyan
embereket, akik már Nekem adták magukat, akik Velem akarnak foglalkozni, kérd a megtérés kegyelmét; ahányszor csak eszedbe jut sanyarú sorsod,
adj hálát azért, hogy ez a nehéz sors Felém irányította figyelmedet! Adj hálát
durva férjedért! Velem együtt elmélkedve ki fogod tudni találni, hogy miért
jó ez neked. Ha megismersz Engem, akkor tudni fogod, hogy Én férjedet is
nagyon szeretem, s akkor majd tiszta szívből felajánlod őt Nekem, Rám bízod, s nem azon fogsz gondolkozni, hogy Isten hátha elpusztítja egy balesetben a kedvedért.
Drága Gyermekem! Soha el nem múló szeretettel várlak téged is, férjed
is, csak rajtad (rajtatok) múlik, hogy mikor olvadsz (olvadtok) bele. Ez az
egyetlen feltétele boldogságodnak (boldogságotoknak).
Megáldalak a MEGTÉRÉS KEGYELMÉVEL és az ENGEM
MEGISMERÉS VÁGYÁVAL!"
*******************************************************
2546.
Kérdező: KÍVÁNCSI VAGYOK
1. Jó az, ha házi imádkozást szervezünk?
2. Éltem akkor, amikor köztünk jártál a Földön?
3. Magam választhattam, hogy visszajövök a Földre, vagy
muszáj volt újra vállalnom a földi életet?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az imáitoknak mindig nagyon örülök, akár egyedül, akár közösen
imádkoztok. Tulajdonképpen egyetlen esetben ellenjavallt az ima, amikor
pótcselekvés. Minden más esetben csakis áldásom van minden imádkozáson.
A házi imakörök imáinak óriási ereje van, ezáltal is szebbé tudjátok tenni a
Földet, a közös imákkal háborúkat lehet megállítani! Ahol „ketten-hárman
összejöttök az Én nevemben, ott vagyok köztetek”, hát hogyne lennék ott,
ahol imádkoztok, ahol a lelketeket Hozzám emelitek. Nincsen meg nem
hallgatott ima, nincsen olyan szívből jövő ima, ami által ne gazdagodna a világmindenség, ami ne közvetítene áldást. Csak arra ügyeljetek, hogy ne váljon pótcselekvéssé, ne a gyakorlati szeretet megélésének rovására menjen
(ekkor pótcselekvés az ima).
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2. és 3. További kérdéseid nem azt szolgálják, hogy Hozzám közelebb kerülj, sokkal inkább emberi kíváncsiságból fakadnak. Nagyon is a ti
érdeketekben van az, kegyelemnek is nevezhetjük, hogy az előző életeitek el
vannak fedve tudatotok elől, s ugyanígy leszületésetek körülményei is. Erre
az információra nincs szükségetek a boldogságotok érdekében, s ezek tudása
sokkal inkább megzavarhat benneteket, mint a javatokat szolgálná. Nagyon
kivételes esetben segíthet valakinek az ilyen információ, akkor az megkapja
Tőlem minden különösebb keresgélés nélkül, 'spontán'. Neked nincs erre
szükséged, nem kerülnél ezáltal Hozzám közelebb.
Nagyon szeretlek, s megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************
2547.
Kérdező: ÁLLANDÓ A FEJFÁJÁSOM
1. Állandó migrénes fejfájásom már a családi harmóniát
veszélyezteti.
2. Érdekel a testen kívüliség.
HANG :" Drága Gyermekem!
Mielőtt konkrétan rátérnék kérdéseidre, előre kell bocsátanom, hogy
számodra is most a legfontosabb az lenne, ha nemcsak úgy érdeklődnél Irántam, hanem komoly erőfeszítést tennél azért, hogy Engem megismerj, hogy
megtérhess Hozzám. Aki ezt még nem tette meg, annak számára más lényegi
mondanivalóm nem nagyon lehet, mert nem is nagyon értitek meg a kiragadott kérdésekre adott válaszokat, amelyek csak tanításom egészét ismerve
tudnak igazán segíteni, anélkül megragadhatnak az érdekesség szintjén. Tehát neked is csak azt tudom szívből javasolni, hogy ismerj meg Engem, az
evangéliumok Jézusát, mert a leghitelesebben evangéliumaimból vagyok
megismerhető, térj meg, fogadj el Uradnak, Megváltódnak, alakítsd át gondolkodásodat, vagyis igazítsd Hozzám. Ehhez az evangéliumok mellett a
HANG-kötetek is nagyon alkalmas eszközök.
1. A migréned feloldása természetesen Nálam lehetséges csak véglegesen. A migrénes rohamok általában a valóság elől való elmenekülést szolgálják, egy kis pihenőt adnak, a feszítő, görcsös fejfájás pedig arra utal, hogy az
illető túl sokat 'agyal', vagyis általában a saját eszére támaszkodva akar mindent megoldani, s ebből persze mindig újabb és újabb 'agyalnivalók' keletkeznek. Migréned csak azáltal csökkenhet, ha az 'agyalást' felcseréled a Velem való foglalkozásra, de nemcsak az elméleti megismerésre gondolok itt,
hanem arra is, hogy a tanultakat mindjárt elkezded alkalmazni a gyakorlatban
is, tehát elkezded a másokért élést, elkezdesz a nem-ártás, megbocsátás, segí100

tés szent hármasságában élni, vagyis elkezdesz Értem élni. Ha elkap a roham, akkor igyekezz minél többször hálát adni érte Nekem, ez hozzásegíthet
téged ahhoz, hogy ráláss arra, miért is jó neked ez a betegség. Ahhoz, hogy
most itt mindent megérts, egy könyvet kellene megírnom neked, de erre nem
vállalkozhatom, így azt tudom csak javasolni, hogy olvasd HANGköteteimet, s abban bőségesen kapsz eligazítást tennivalóidat illetően. Ha
Rám hallgatsz, akkor az igazi megoldást kapod meg, ha más, kevésbé rögösnek tűnő út után nézel, akkor legfeljebb csak tüneti kezelésben lesz részed.
Ahogy kezdesz Engem megismerni, úgy fogsz tudni Hozzám egyre inkább saját szavaiddal mondott kötetlen imában fordulni, s úgy tudod majd
egyre inkább az Én mondanivalómat is 'meghallani' a párbeszédimában (részletesen lásd a HANG 1. kötetében). S akkor tudlak majd igazán naprakészen
segíteni, tanácsokkal ellátni, s akkor tudsz majd igazán az Én bölcs szeretetemmel szeretni. S akkortól már nemigen lesz gondod a migréneddel, mert
vagy már nem lesz, vagy lesz elég erőd a viseléséhez.
2. A testen kívüliség átélése nem tartozik a lényeghez, bár álmaitokból
mindannyian jól ismeritek ezt az állapotot. Akinek szüksége van erre az élményre ahhoz, hogy növekedjen a szeretetben, annak feltétlenül megadom
ezt az élményt kérés nélkül, ha más kíváncsiságból kísérletezget vele, az kiszolgáltathatja magát olyan általa nem ellenőrizhető szellemi hatásoknak,
amelyekből sok baja lehet, s amelyektől aztán nehéz megszabadulni. Én nem
javaslom senkinek! Ne a rendkívüliségeket keressétek, maradjatok józanok,
reálisak, ne feledjétek, a lényeg a gyakorlati szeretet élése, s mindennek az
adja meg az értékét, hogy mennyire segít benneteket ebben. A szellemi élményeket ne keressétek, csak fogadjátok el ajándékként akkor, ha spontán
kapjátok, de akkor is mindig az Én védelmemet kérjétek rá.
Megáldalak a MEGTÉRÉS KEGYELMÉVEL! "
*******************************************************
2548.
Kérdező: GAZDAGSÁGRÓL, BÖJTRŐL
1. Isten akarata-e az a vállalkozás, amely által néhány év
múlva nagyon híres és gazdag lennék, de egyben jó eszköz
lenne arra is, hogy sok embert megtanítsak szeretni és szeretni
tanítani?
2. Szeretnék böjtölni 21 napig: csak vizet innék és az evangéliumokat,
HANG-okat, "Merre menjek?"-et olvasnám. Kérek tanácsot ez ügyben!
3. Kérem a HANG áldását a végleges imámra!
HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Ha már ismernél Engem, akkor vállalkozásoddal kapcsolatban
nem Nekem tennéd fel kérdésedet. Itt a Földön dolgoznotok kell azért, hogy
megéljetek, s ez megnyilvánulhat saját vállalkozásban is, erre is áldásomat
adom, de garanciát nem vállalhatok a sikerességéért, hiszen nagyon sok ember szabad akaratától és rengeteg gazdasági tényező együttes hatásától függ, s
ezek végkimenetele csak lehetőségként ismert Előttem is, de ezeket a lehetőségeket te magad is fel tudod mérni, ha alaposan átgondolod, és hozzáértőkkel megtanácskozod. Ezt a munkát neked kell elvégezned. Egy biztos: Én a
szeretni tanítás hivatását, amely minden ember hivatása, soha senkinél nem
kötöm össze semmiféle vállalkozás létrehozásával, főleg hírnevet és gazdagságot hozóval nem. Az enyéim igen ritkán ismerhetők fel arról, hogy híresek
és gazdagok, sokkal inkább arról, hogy alulértékeltek, kicsinyek, kiszolgáltatottak, üldözöttek, szegények. Persze mondhatjátok azt, hogy a sok pénzből
többet tudtok adni, de mire meggazdagszotok, addigra ezt már el szoktátok
felejteni, és sokkal inkább kísértésetek hatékony eszközévé válik, semmint
szeretetetek, vagyis adásotok eszközévé. Az igazán szerető ember lehet
akármilyen szegény, mindig lesz adnivalója, mert a szeretet leleményes, azt
osztja meg, amije van, és sokszor ezek nem is anyagi dolgok. Tehát vállalkozásod ügyében neked kell döntened, s ne áltasd magad azzal, hogy Értem
kell csinálnod.
Értem csak szeretned kell! Ha Engem szeretsz, tehát Értem élsz, az
annyit jelent, hogy másokért élsz, vagyis igyekszel senkinek nem ártani,
mindenkinek megbocsátani, és segíteni ott, ahol erre lehetőséget kapsz. Ez
az, amit Én feltétlenül kérek tőled. Ha ezt vállalod, akkor veled vagyok akkor
is, ha megcsinálod a vállalkozást, akkor is, ha nem, akkor is, ha sikeres lesz,
akkor is, ha nem.
2. A terved dicséretes, de a józan ésszel való alapos átgondolást semmiképpen ne hagyd ki. Én ilyen hosszú böjtöt csak rendkívüli esetben kérek
valakitől, és akkor meg is adok hozzá számára minden támogatást. Ha még
nem csináltál ilyen hosszú böjtöt, akkor ezt imában még többször alaposan
beszéld meg Velem. Az elvonulás és a Velem való foglalkozás feltétlenül javadra válik, s ezt természetesen a böjt nagyon felerősítheti, de ne erőltesd
magadra emberi akaratoddal. Egy szigorítottabb étrend is nagy áldásokra
nyithat meg. Ha mégis a vízböjtnél maradsz, akkor a böjt után óvatosan térj
vissza a megszokott étrendedre, fokozatosan, először csak nagyon keveset és
könnyűt (gyümölcs) fogyassz, és lassan terheld a gyomrod.
3. A véglegesnek szánt imád szép és jó, Én mégis inkább arra biztatlak, hogy ne legyen végleges kötött imád, vagy legalábbis ne csak az. Min102

dennap egyéni imád legyen, vagyis mindennap saját szavaiddal mondd el
Nekem az aznapi mondandódat, sőt adj lehetőséget elcsendesülésed által arra, hogy lelkiismereteden keresztül Én is szólhassak hozzád, vagyis legyen
köztünk partneri kapcsolat párbeszédimában (lásd részletesen a HANG 1.
kötetében).
Javaslom, hogy már a böjt előtt is szakíts időt arra, hogy Engem jobban megismerj az általad említett könyvekből.
Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2549.
Kérdező: MIT TEHETEK FIAMÉRT?
Mit tegyek fiamért, aki 28 évesen rászokott az
alkoholra, és azóta durva, goromba. Érte és családjáért
mindenről le tudnék mondani.
HANG: "Drága Gyermekem!
Nagyon nehéz lesz rajtad segíteni, majdnem lehetetlen, ugyanis te az
életedben az Én helyemre, tehát Jézus helyére, fiadat állítottad. Amíg ez így
van, addig valóban igaz az, amit írtál: 'Hiába kérem az Úristent, nem tud segíteni rajtam, sem a szentek, sem élők, sem holtak'. Nem fiadért és családjáért kellene tudnod mindenről lemondani, hanem Értem! Amíg meg nem térsz
Hozzám, amíg abszolút első nem leszek az életedben, addig bizony az Ég
nem tud veled mit kezdeni, és te sem fiaddal.
S addig, amíg ezt a megkötözöttségedet nem számolod fel legalább szándékban, nem is tudsz Hozzám megtérni. S addig azt sem tudod megtenni, hogy
fiadat (aki mellesleg már nemigen nevezhető fiadnak, mivel felnőtt, tehát
szülői szereped már lejárt mellette) teljes bizalommal Rám bízd. Az, amit
szeretetnek nevezel a fiaddal kapcsolatban, bizony csak karikatúrája az igazi,
Isten által elgondolt Szeretetnek.
Ahhoz, hogy segíteni tudjak rajtad, gyökeresen át kell alakítanod a
gondolkodásodat, meg kell Engem ismerned olyannak, amilyen vagyok, át
kell adnod magadat Nekem, el kell jutnod oda, hogy Értem légy képes mindenről lemondani, hogy Értem élj, vagyis, hogy igazából, őszintén, teljes valóddal megtérj Hozzám, hogy vállald az Általam bemutatott igazi önfeláldozó Szeretetet.
Állj neki alaposan áttanulmányozni és átelmélkedni evangéliumaimat,
HANG-könyveimet (eddig 23 kötet jelent meg), de nagy-nagy nyitottsággal,
tedd félre az összes eddigi elképzelésedet a szeretetről, s arról, hogy milyen
az Isten. Amíg ezt el nem kezded komolyan csinálni, addig mondani sem na103

gyon tudok neked többet. Ha fiadért és családjáért mindent megtennél, akkor
ez a minden a MEGTÉRÉS lehet. Ha ezt megteszed, akkor elmondhatod
nyugodt lelkiismerettel, hogy mindent megtettél értük, s ebben az a csodálatos, hogy egyben magadért is, és mindenki másért is megtettél mindent.
Megáldalak a NYITOTTSÁG és TANULÉKONYSÁG
LELKÉVEL, továbbá a MEGTÉRÉS KEGYELMÉVEL!"
******************************************************
2550.
Kérdező: IDŐNKÉNT NAGYON KIBORULOK
Rohamok törnek rám, olyankor káromkodom, a
Szűzanyát, Jézust bántom, stb. Rontás van rajtam?
HANG: "Drága Gyermekem!
Örülök, hogy Hozzám fordultál, mert ez remélhetőleg azt jelenti, bízol
abban, hogy Én tudok neked segíteni. E nélkül ugyanis tehetetlen vagyok veletek szemben, ugyanis Szeretetem számára oly drága a szabadságotok, hogy
nem tehetek rajtatok erőszakot, még akkor sem, ha teljesen nyilvánvalóan ártotok magatoknak. Te már azzal el is indultál a megoldás felé, hogy Hozzám
fordultál, de persze nagyon sok teendőd lesz a teljes gyógyulásig, és ezek
földi életed végéig szólnak, cserébe viszont a Mennyországot kapod meg már
itt a Földön, és az örök életet.
Engem nem lehet csak úgy elveszíteni, Engem csak eldobni, mellőzni lehet.
De nem érdemes, feltétlenül rosszul jár az, aki ezt teszi, vagyis árt magának,
a boldogságtól fosztja meg magát.
Csak akkor tudok neked segíteni, ha megtérsz Hozzám! Ez annyit jelent, hogy egy nagyon komoly összeszedett imában elfogadsz Engem Uradnak, Megváltódnak, Megmentődnek.
Könnyebb ezt megtenned, ha előbb megismersz Engem olyannak, amilyennek az evangéliumaimban megismerhető vagyok, vagyis amilyen valójában vagyok. Ha alaposan áttanulmányozod evangéliumaimat, akkor látni fogod, hogy nem alaptalanul kérem a bizalmadat, nagyon is rászolgáltam. Médiumommal eddig már 23 HANG-kötetet adattam ki, ezek segítségével hatékonyan alakíthatod át gondolkodásodat az Én szándékom szerint. Az imák
közül számodra a legfontosabb most a hálaadó ima. Már a rohamok előtt jóval, sőt bármikor, amikor eszedbe jut, adj hálát Nekem ezekért az állapotokért, buzgón és állhatatosan dicsőítsd érte Istent, áldjad azokat, akik ezt csinálják veled! A Sötétség Fejedelme nem örül annak, ha ténykedéseinek Istent-dicsőítés a következménye, s ha elég kitartó leszel a hálálkodásban, dicsőítésben, akkor előbb-utóbb el fog téged hagyni. A hálaima egyébként is
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létszükséglet! Ez nyitja meg a szemeiteket arra, hogy észrevegyétek életetekben Isten végtelen nagylelkűségét, kifogyhatatlan adását, felülmúlhatatlan
szeretetét. Ha hálát adtok mindenért, ami ér benneteket, legyen az földi
szemmel nézve a legnagyobb rossznak tűnő is, akkor hamarosan megtapasztaljátok ti magatok, hogy az enyéimet csak jó érheti, hiszen az abszolút
JÓSÁG gyermekei, s az abszolút JÓSÁG csak jót adhat.
S ha már elkezdted gondolkodásodat Hozzám igazítani, akkor a párbeszédimában még fokozottabban tudok rendelkezésedre állni (lásd részletesen
a HANG 1. kötetében!).
Megáldalak a MEGTÉRÉS KEGYELMÉVEL!"
******************************************************
2551.
Kérdező: VERGŐDÖM ISTEN ÉS A CSALÁDOM KÖZÖTT
1. Félek, hogy akaratlanul megbántom Istent.
2. Bonyolult a családi életem.
3. Mit tegyek a békességért?
HANG: "Kedves Gyermekem!
1. Örömmel tölt el szíved odaadó szeretete. Örömmel tölt el az a gondolat, hogy fontos vagyok neked. Annyira fontos, hogy akaratodon kívüli
megbántásom lehetősége is félelemmel tölt el. Holott ilyen lehetőség nem is
létezhet, mivel csak tudva és akarva lehet bűnt elkövetni. Bár igaz, hogy fájdalmat okozhattok és okoztok is Nekem gyakran amiatt, hogy tudatlanságból
ártotok magatoknak. Azért olyan nagyon fontos a tanulás, az Engem tanulás!
Földi életem során sokan akartak akarattal megbántani úgy, hogy még
le is köptek. Ennek ellenére tudtam azt kérni Atyámtól, hogy bocsásson meg
nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.
Engem sem akarattal, sem akaraton kívül nem lehet megbántani. Fájdalmat tudsz okozni olyankor, amikor tévelygéseddel magadnak okozol kárt,
de megbántani nem tudsz. Az anya is úgy van gyermekével, hogy fáj neki
látni azt, amikor gyermeke saját boldogsága ellen cselekszik, de ettől nem
bántódik meg, hanem segíteni próbál. Én, Jézus, nemcsak a gondolataidat
ismerem, hanem számon tartom minden szál hajadat is.
A világon mindennek létforrása az Atya. Amit nem akart, az nincs!
Neked azt kell akarnod magadnak és másnak is, amit az Atya akar, hiszen téged is Ő akart!
Ha a gondolkodásodban erre teszed a hangsúlyt (Márk 1;15), akkor
nem az fog foglalkoztatni, hogy akaratodon kívül vétkeztél-e, hanem az lesz
a fontos, hogy mit kell tenned Értem!
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Mivel Én, Jézus, legyőztem a világot, azt, aki arra törekszik, hogy Velem, angyalaimmal betöltekezzék, annak nincs mit félnie a kísértésektől sem.
A legkisebb gyertyaláng is erősebb, mint a legnagyobb sötétség!
Benned élek, mint fény, mint jó akarat, mint szeretet. Találj meg magadban, ismerkedj Velem!
2. Erőforrása vagyok annak, aki megkötözöttségeitől meg akar szabadulni. Ide tartozik a vérkapcsolattal való megkötözöttség is! Szinte megtagadtam nyilvánosan anyámat, testvéreimet, rokonaimat, amikor a vérkapcsolatukra hivatkozva jöttek Értem (Márk 3;35). Még a vérkapcsolat ápolásánál
is fontosabb az, hogy Engem ápoljatok magatokban! A cél Én vagyok!
Ez azt jelenti, hogyha nem igyekszel megszabadulni felnőtt gyermekedtől, akkor Én nem tudok mit kezdeni veled, és te sem tudsz mit kezdeni
Velem azon kívül, hogy kéred segítségemet arra, hogy megszabadulj gyermekeddel való megkötözöttségedtől. Vagy Nekem adod magadat, vagy a családodnak. Két úrnak nem szolgálhatsz! A helyes szeretés nem nélkülözheti a
bölcsességet és a szabadságot. A bölcs szeretést így is megfogalmazhatod
gyermekeddel kapcsolatban: "Aki nem dolgozik, az ne is egyék (2Tessz
3;12)"!
Te csak magadért vagy felelős. Azért van ez így, mert csak magadat
tudod megváltoztatni! Magadat viszont szükséges megváltoztatnod, hogy belásd a mások helyett való felelősségérzés hiábavalóságát.
A bűntudat akkor helyes, ha az a magadon elvégzendő munkádra hívja
fel elsősorban a figyelmedet. A gondolkodás-átalakítási munkára! Ha ezt vállalod, akkor a bűneiddel törődés ideje lecsökken, és a dicsőítő imáknak ideje
növekedni fog. A túlzott bűntudat legtöbbször önsajnálatba fullad.
Az Én Lelkem az irgalom Lelke! Bármilyen bűnökkel terhelten is jön
Hozzám valaki, az mindig olyan Istennel találkozik, aki mindenkor épít,
buzdít és vigasztal. Az a gondolat, ami nem ilyen, az nem Tőlem van.
Velem indulj el minden reggel, tudatosan kérve az elinduló napra áldásomat.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
2552.
Kérdező: SZELLEMŰZÉSRŐL ÉS SZERETETEM NÖVELÉSÉRŐL
1. Van szelleműzési feladatom?
2. Nem merem megtenni azt, amiről úgy érzem, hogy
meg kellene tennem. (Pl. munkahelyet változtatni.)
3. Hogyan fejleszthetem magamban a szeretetet.
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindenkinek van szelleműzési feladata, tehát neked is! De ne tégy
hangsúlyt erre! Ne a gonosz szellemekkel foglalkozz, hanem Velem, Jézussal! Elég naponta, ha nagyon szükséges, öt percet foglalkoznod a gonosz
erőkkel. Ne tedd meg nekik azt a szívességet, hogy időt pazarolj rájuk! Nekik még az is tetszik, ha szidják őket! Aki gyakran végez ördögűzést, az komolytalanná válik a szellemvilág előtt.
Én, Jézus, legyőztem a világot! Pontosan a gonosz szellemvilágot.
Nektek nem kell tartanotok tőlük! Nekik kell félniük tőletek, ha Hozzám tartoztok!
Ha valaki egy csodás birodalom királyával baráti kapcsolatban áll, s
tudja, hogy e király végleges győzelmet aratott ellenségei felett, akkor őt ez a
király és birodalma érdekli a legjobban, és nem azzal van elfoglalva, hogy a
legyőzött ellenségre pazarolja idejét!
Te a FÉNY gyermeke vagy! Ahol a FÉNY vagy gyermeke megjelenik,
ott automatikusan megszűnik a sötétség! Ennek megszűnése nem jelenthet
külön problémát! Legfeljebb napi öt percet!
2. Ne is merd megtenni azt a lépést, amit nem erőszakolnak rád, ha
munkahely-változtatásról van szó. Minden olyan benső késztetés, amelynek
nincs egyértelműen kényszerítő külső jele is, az nem más, mint kísértés,
amelyet le kell győznöd, ha hű akarsz maradni Hozzám! Ha az Enyém vagy,
akkor el kell hinned, hogy Én a körülményeidnek is az Istene vagyok. Ha azt
akarom, hogy lépj, akkor olyan világot teremtek körülötted, hogy szinte nem
tudsz nem lépni!
Külső, belső kényszer nélkül ne vedd magadra a választási döntés felelősségét!
3. Többet kell foglalkoznod az evangéliumaimmal! Egyértelműbbé kell
tenned magad számára a reggeli ima fontosságát! Vállalnod kell a párbeszédimát! Átéltebben hinned kell abban, hogy Én, Jézus, benned élek! És meg
kell tanulnod jobban észrevenni azt, hogy azok, akik körülötted vannak,
akikkel kapcsolatba kerülsz, miben mondhatók rászorulóknak. Én mindenkiben benne vagyok rászoruló módon. Vigasztald tehát a szomorkodót, erősítsd a gyengét, bátorítsd a csüggedőt, gyógyítsd a beteget szóval, imával,
szereteted kiáradásával!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZERETETEM EREJÉVEL!"
*******************************************************
2553.
Kérdező: SZERETNÉK A JÖVŐBE LÁTNI!
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1. Vállalkozásunk sikeres lesz-e?
2. Szeretnék egy partnert találni fiam és magam részére.
3. Helyes-e fiamat tanulásra erőltetni?
A HANG: "Drága Gyermekem!
1. Döntésedért neked kell vállalnod a felelősséget, ha a döntést nem
Velem beszélted meg. Anyagi dolgokban egyébként sem adok tanácsot, még
kevésbé jóslást. Az anyagi dolgok sajnos főként arra alkalmasak, hogy figyelmeteket eltereljék a lényegről, azaz Rólam. Ha én anyagi tanácsot adnék
neked, akkor Magam ellen dolgoznék. Ezt ugye nem tudod elképzelni Rólam? Én sem. De adok egy tanácsot az anyaggal kapcsolatban. Törekedj oldani függőséged az anyagiaktól! Minél több dologgal vagy megkötözve, annál több életerőt veszítesz és tékozolsz is, mert a Tőlem kapott szeretetenergiát nem arra – szeretni tanításra - használod, pedig erre kaptad! Szeretettel
kérlek, ne görcsölj a vállalkozással, és paradox módon azt fogod megtapasztalni, minél kevésbé izgat az adósság, annál sikeresebb lesz a visszafizetés.
2. Fiadnak és neked Magamnál jobb partnert ajánlani nem tudok. Földi
társ annyiban tehet benneteket boldoggá, amennyiben Hozzám segít közelebb, Hozzám, és nem magához köt. Ha számodra is ez lesz a fontos, magadhoz fogod vonzani azt a földi partnert, akivel együtt nőhettek szeretetben. Itt
is fontos, hogy ne görcsölj, ne várj türelmetlenül, hanem hagyd magad belesodródni akkor, amikor eljön ennek az ideje. Ne feledd! Körülményeidnek is
Istene vagyok!
3. Fiad tanulásáról magad írod, hogy elfogadható. Ha elfogadható, akkor fogadd is el, ne erőltesd, mert erőltetéssel, egzecíroztatással csak az ellenkezőjét éred el, mint amit szeretnél. A te boldogságod ne fiad boldogságától függjön, hanem a belőled kiáradó szeretettől. Fiad boldogsága sem attól
függ, hogy orvosprofesszor lesz vagy közgazdász, hanem attól, hogy mennyire növekszik szeretetben.
Bízzál Bennem! Annyira szeretnélek boldoggá tenni, de Én sem erőltethetem rád Magamat, amint neked sem javasoltam semmiféle "ráerőltetést"! Reggeli és esti imáidat várom! Ezekben az imákban naponta tudok neked tanácsot adni.
Megáldalak
VÉGTELEN SZERETETEM és a BIZALOM LELKÉVEL!"
****************************************************
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TARTALOMJEGYZÉK
2455. ELŐSZÓ
2456. Kérdező: JÓGÁRÓL, ASZTROLÓGIÁRÓL, KÖRNYEZETEMRŐL
1. Jóga-gyakorlatok által akarok erőhöz jutni. Jó ez? 2. Asztrológia által is
segíteni szeretnék! Jó ez? 3. Környezetemmel nem mindenben azonos a nézetem sem otthon, sem munkahelyemen.
2457. Kérdező: FÉNYJELENSÉGGEL TALÁLKOZTAM
1. Egy fényjelenséggel találkoztam autóutamon. 2. Hang és fényjelenség
hívta magára a figyelmemet otthon.
2458. Kérdező: HOGYAN VÉGEZZEM JÓL FELADATAIMAT?
1. Hogyan segítsem férjemet leszoktatni káros szenvedélyéről? 2. Közösséget vezetek. Jól végzem e feladatomat? 3. Édesanyám hagyatékát hogyan
kezeljem?
2459. Kérdező: SZERETETRE, ÚJJÁSZÜLETÉSRE VÁGYOM!
1. Szeretetedre vágyom, Uram! 2. Kérem az újjászületés kegyelmét!
3. Hogyan alakítsam át gondolkodásomat?
2460. Kérdező: HIÁBA TESZEK TANÚSÁGOT, NEM HISZNEK NEKEM
1. Isten nagy kegyelméről tanúságot teszek, de a hivatalos helyeken nem
hisznek nekem. Mikor fognak hinni? 2. A Gonosz játszik velem? 3. Örökké
hű akarok maradni Istenhez!
2461. Kérdező: TEMETŐ MELLETT NAGYOBB A VESZÉLY?
1. Egy állítólagos médiumról kérdezem a HANG-ot. 2. Fejlődtem-e már lélekben? 3. Temető közelében nagyobb a lelki veszély?
2462. Kérdező: FÉRJEM LEBÉNULT
Férjem baleset áldozata lett, de él. Teljesen béna.
2463. Kérdező: ÜZENETET VÁROK JÉZUSTÓL
1. Jézus otthont talált nálam? 2. Van Jézusnak üzenete számomra?
3. Újjászülettem-e már?
2464. Kérdező: ÁLMOK MAGYARÁZATÁT KÉREM A HANG-TÓL!
Három álmomnak a magyarázatát kérem a HANG-tól!
2465. Kérdező: ŐRANGYALOMRÓL, RÓZSAFÜZÉRRŐL
1. Hogyan idézhetem meg őrangyalomat? 2. Egy pásztor leszólta a rózsafüzér-imádkozókat. 3. Lehet ilyen helyen Lélekkeresztségben részesülni?
2466. Kérdező: EGY ÁLOMRÓL
Egy álomról kérdezem a HANG-ot. Az álomban meghalt nagyapám olyasmit kért, amiért édesanyám sírt. Azt mondotta, hogy adjunk el mindent. De
ekkor már más volt az arca.
2467. Kérdező: EGY ÁLOMRÓL ÉS TEENDŐIMRŐL
1. Egy álom magyarázatát kérem a HANG-tól! Az álmom lényege: egy kutya, vagy farkas, aki ember is. 2. Nyolc kérdés, amelyekből egyik az,
amelyben teendőimről kérdezem a HANG-ot.
2468. Kérdező: JÓ ÚTON JÁROK? GONDBAN VAGYOK
1. Egy kapcsolat gondját teszem a HANG elé. 2. Jó úton járok? Mi a felada-
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tom?
2469. Kérdező: SZERDAI BÖJT HELYETT VÉRADÁST VÁLLALTAM
1. Álmomban egy másik dimenzió lakóinak vergődését láttam amiatt, hogy
mi tönkretesszük a természetet. 2. A szerdai böjt helyett véradást vállaltam.
3. Az őrangyalok csak Isten akaratával szinkronban védenek?
2470. Kérdező: FESZÜLTSÉGBEN ÉLEK. NEHEZEN KAPOK LEVEGŐT!
1. Feszültségben élünk egy vérségi kötelék miatt. 2. Gondban vagyok férjem miatt. 3. Nehezen kapok levegőt.
2471. Kérdező: BEBORULT AZ ÉG FÖLÖTTEM!
1. Kilátástalannak látom az életemet. 2. Szeretnék jobban segíteni embertársaimon! 3. Áldásra van szükségem!
2472. Kérdező: EGY KÖNYVRŐL
Egy könyvről kérek véleményt!
2473. Kérdező: VAN JELENTŐSÉGÜK A SZÁMOKNAK?
Sok csodálatos dolog történt velem, s ezek hatására keresem Istent egyre
jobban. E szám 933 élénken megjelent.
2474. Kérdező: FELAJÁNLOTTAM GYERMEKEIMET
1. Elégedetlenségem karmikus görcs, amelyet le kell győznöm? 2. Két kisebb gyermekemet Neked és Máriának ajánlottam. 3. Bűnt követnek el
azok, akik nem fogadják el a szeplőtelen fogantatást?
2475. Kérdező: VALÓBAN TUDNI FOGOK MINDENT?
Egy csodálatos hang mondotta: "Mindent tudni fogsz!"
2476. Kérdező: NAGYANYÁM JÓ HELYEN VAN?
1. Elhunyt nagymamám jó helyen van? 2. Elégedett-e velem a mi Istenünk?
2477. Kérdező: AKI JÓSOLTATNI AKART MAGÁNAK
MÉDIUM:
2478. Kérdező: ÉLETGYÓNÁSRÓL
1. Kell-e még egyszer életgyónást végeznem? 2. Van-e bennem szeretet?
3. Terhére vagyok-e valakinek?
2479. Kérdező: SZERETNÉK MEGFELELNI MINDENKINEK!
1. Hogyan lehetünk jobban embertársaink javára? 2. Mint anya, hogyan kell
jobban fejlődnöm a szeretetben? 3. Gyermekeimnek melyik pálya a legmegfelelőbb?
2480. Kérdező: ÉRTELMETLENNEK LÁTOM AZ ÉLETEMET
1. Miért vagyok gyermekkorom óta beteg? 2. Nem látom értelmét eddigi
életemnek. 3. Mit kíván tőlem az Úr?
2481. Kérdező: MI A SZEREPEM?
Sorsdöntő, hogy felismerjem szerepemet?
2482. Kérdező: KÁRTYAJÓSLÁSRÓL ÉS TŰZÖN JÁRÁSRÓL
1. Hogyan készül a HANG? 2. Kártyajóslásról és a tűzön járásról kérdezem
a HANG-ot. 3. Álomban kaphatunk elirányítást?
2483. Kérdező: SEGÍTHET BŰRE A GYAKORI MEGBOCSÁTÁS?
1. Lehetek-e bűnrészes a gyakori megbocsátás által? 2. Fiam nem tud megszabadulni megkötözöttségeitől. 3. Egy gyermekem tele van szorongásokkal.
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2484. Kérdező: HOGYAN GYÓGYÍTSAK?
1. Nagyon vágyom valaki gyöngédségére. 2. Lehetek-e gyógyító? Pénzért
vagy ingyen gyógyíthatok? 3. Gondban vagyok volt élettársammal.
2485. Kérdező: HOGYAN GOMBOLYÍTSAM TOVÁBB ÉLETEMET?
1. Adjam föl lakásomat, munkahelyemet? 2. Leányomhoz menjek? Mi lesz
vele? 3. Félrecsúszottnak élem meg életemet.
2486. Kérdező: MIÉRT NEM VÁLASZOLT A HANG?
A HANG-médium válaszol.
2487. Kérdező: SZERETNÉM ELFOGADTATNI MAGAM!
1. Van-e reményem, hogy elfogadjanak szeretteim? 2. Törekedjem arra,
hogy elfogadjanak?
2488. Kérdező: ÁTOK ALATT VAGYOK
1. Hogyan lehet feloldani az átkokat? 2. Fogadjam el közeledését annak,
akiről írtam? 3. Különböző jóslásokról kérdezem a HANG-ot.
2489. A MÉDIUM VÁLASZOL A VÁCI PÜSPÖK FELMONDÁSÁRA
FŐTISZTELENDŐ PÜSPÖK ÚR!
2490. Kérdező: MAGAMRÓL ÉS HALOTTAIMRÓL
1. Társamról mondhatom: se vele, se nélküle! 2. Nem akarok ártani senkinek! 3. Fiam és anyám jó helyen vannak?
2491. Kérdező: ELVESZÍTETTEM MINDEN REMÉNYEMET
Letargikus, kiábrándult és céltévesztett vagyok.
2492. Kérdező: FIAMRÓL, LEÁNYOMRÓL, FÉRJEMRŐL
1. Fiam letartóztatása meddig tart? 2. Lányomnak milyen lesz a további
kapcsolata? 3. Rokkant férjem meddig bírja még az életet?
2493. Kérdező: ÚJJÁSZÜLETTEM? BIZTOSÍTÓ BERENDEZÉSRŐL
1. Újjászülettem, vagy sem? 2. A biztosító-berendezések használata lehet
erkölcsileg jó? 3. Problémás számomra egy barátnői kapcsolatom.
2494. Kérdező: FÉLELEM GYÖTÖR
Alaptalan félelmeim vannak. Mit tegyek ellene?
2495. Kérdező: SAJÁT FELELŐSSÉGEMRŐL, MISÉT MONDATÁSRÓL
1. Mennyire vagyok oka lakótársi kapcsolatom elromlásának? 2. Nem erkölcsi sugallatot mennyire kell komolyan venni. 3. Érdemes misét mondatni
egy öngyilkosért?
2496. Kérdező: PÁR KÖNYVRŐL KÉRDEZEM A HANGOT
1. "Az égi mester válaszol" c. könyv 143-44. oldalon jelzett kijelentések Jézustól származnak? 2. "Aranyhíd" c. kiadvány 52-55-ig Jézustól vannak? 3.
N.N-nek a könyvet ajánló levelében lévő jézusi idézetek Jézustól vannak?
2497. Kérdező: FELELŐS VAGYOK MÁSOKÉRT?
1. Felelős vagyok anyám haláláért? 2. Miért szégyellem a származásomat?
3. Miért bujkálok el a problémák elől? Meg akarok térni!
2498. Kérdező: TISZTÁN AKAROK LÁTNI!
Uram! Mit tegyek? Mert a ködösítés senkinek sem használ!
2499. Kérdező: KI FELEL FÉRJEM HALÁLÁÉRT?
Felháborított a férjem halálával kapcsolatban tapasztalt hanyagság azok részéről, akiket felelőseknek gondolok a haláláért.
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2500. Kérdező: FONTOS TANÁCSOKRA VAN SZÜKSÉGEM
1. Iránymutatást kérek további munkámra. 2. Kell válaszolnom egy fontos
levélre? 3. A mostani állapot is "saját" akaratilag működik csak?
2501. Kérdező: EGY ÉLMÉNYRŐL ÉS KÉT ÁLOMRÓL
1. Egy élményem következményeiről. 2. Egy (két) álomról
2502. Kérdező: ÁLLATBARÁT VAGYOK
1. Szeretnék rendet teremteni magamban, hogy gyógyuljak! 2. Anyám álmának van üzenete számomra? 3. Az állatokat miért nem kell segítenünk?
2503. Kérdező: FORDÍTHATÓ JÓRA A HARAG?
1. Vállalhatok-e nagy beruházást saját érdekemben 2. Fel tudom-e jóra
használni a bennem felmerülő haragot?
2504. Kérdező: ZAVART VAGYOK
1. Meg vagyok zavarodva. 2. Megváltozott az értékrendem. 3. Segítségre
van szükségem.
2505. Kérdező: TŰRŐKÉPESSÉGÜNK HATÁRÁN VAGYUNK!
Fiam már öt éve beilleszkedési, önértékelési problémákkal, fóbiákkal, stb.
küzd, s mi a férjemmel már tűrőképességünk határán vagyunk.
2506. Kérdező: IDEGILEG KIKÉSZÜLTEM
1. Bűn-e az öngyilkossági kísérlet? 2. Ártó erők tudnak ártani akkor is, ha
ellene mondok ezeknek? 3. Iszákos férjem nagyon kikészít idegileg.
2507. Kérdező: GYÓNÁSRÓL
1. Miben kell megváltoznom? 2. Van, aki sajnálattal néz rám, ha Jézusról
beszélek. 3. Gyónással kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
2508. Kérdező: SZERETNÉK MINDENT JÓL VÉGEZNI!
1. Feladatom vállalásához kérem az erőt és irányítást. 2. Nagy gyermekeim
felé hogyan tudok optimális lenni?
2509. Kérdező: CSALÁDI PROBLÉMÁIM VANNAK
1. Házastárs-probléma 2. Gyermek-probléma.
2510. Kérdező: FÉRJEM ÉS ANYÓSOM KIKÉSZÍTENEK
1. Férjem természetgyógyászattal foglalkozik. Jó ez? 2. Férjem és anyósom
képesek idegileg felőrölni engem?
2511. Kérdező: SOK BENNEM A BIZONYTALANSÁG
Töprengő, kereső lélek vagyok.
2512. Kérdező: HÁROM PROBLÉMÁRA KERESEM A VÁLASZT
1. Párkapcsolat problémám van. 2. Gyülekezeti problémám van.
3. Nyelvima és kézrátételei ima problémám van.
2513. Kérdező: KÉREM A TISZTÁNLÁTÁS KEGYELMÉT!
1. Nekem mit üzen a Hang? 2. Mivel foglalkozzak? 3. Jó úton járok?
4. Gyermekeimmel kapcsolatban mi a teendő? 5. Férjemmel kapcsolatban
mit hibáztam? 6. Belső nyugtalanságom hajt valamerre.
2514. Kérdező: MI FONTOS AZ IMÁBAN?
1. Sikerült-e előrehaladnom? 2. Imáim eljutnak-e az égbe? 3. Jelenlegi társam megfelelő?
2515. Kérdező: BENSŐ RENDRE VÁGYOM!
Hogyan tudnék magamban rendet teremteni?
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2516. Kérdező: JÉZUSSAL TALÁLKOZTAM EGY FIÚBAN?
1. Találkoztam egy fiúval, akiről úgy gondolom, hogy ő a megtestesült Jézus. 2. Lélekkeresztségben részesültem? 3. Mi a teendőm?
2517. Kérdező: UTÓLAG JAVÍTHATÓ EGY DÖNTÉS?
Felbontottam egy nyolc éve tartó élettársi kapcsolatot, mert úgy éreztem,
hogy társa lelkileg elhagyott. Helyesen döntöttem?
2518. Kérdező: ISTEN MEGENGEDŐ AKARATÁRÓL
Mit enged meg az Isteni Akarat?
2519. Kérdező: MIÉRT BÜNTET AZ ISTEN?
1. Meghalt gyermekem miatt értelmetlen az életem. 2. Miért büntet engem
a Jó Isten?
2520. Kérdező: FÁJ AZ EMBEREK HÁLÁTLANSÁGA
1. Hálátlannak tartanak az emberek. 2. Anyámmal kapcsolatos a feladatom?
3. Jó úton járok?
2521. Kérdező: NEM HALLOM TISZTÁN AZ ÚR SZAVÁT!
1. Mit csinálok rosszul? 2. Mit és hogyan változtassunk életünkön?
2522. Kérdező: SZENVEDEM A MAGÁNYT
1. Igaz társra vágyom. 2. Isten segítségét kérem!
2523. Kérdező: NAGY VÁLLALKOZÁSOMBAN HOGYAN TOVÁBB?
1. Útbaigazítást kérek a gyógyító központhoz. 1. Anyagi válságban vagyok.
2. Családomról, gyermekeimről kérdezem a Hang-ot.
2524. Kérdező: ISTEN SZEMÉLYVÁLOGATÓ?
1. Családom örökös vándorlása felőrli az idegeimet. 2. Családommal hogyan javíthatnám a legjobban kapcsolatomat? 3. Miért csak egy kiváltságos
pap hallhatja a Hang-ot
2525. Kérdező: KAPCSOLATAIM GÖRCSBEN VANNAK!
Elváltam, de továbbra is egy háztartásban élek volt férjemmel és fiammal, s
kapcsolatom van egy külföldi nős férfival.
2526. Kérdező: EGY ÁLOMRÓL
Álmom: Emberek parancsra le akarták rombolni az inárcsi templomot, s én
semmilyen józan érvvel nem tudtam rájuk hatni.
2527. Kérdező: A MAGYARSÁGHOZ VAN KÜLDETÉSEM?
Könyvemmel, írásaimmal szeretném a magyar népet Istenhez visszavezetni,
de sajnos nem sok eredménnyel. Mit tegyek?
2528. Kérdező: RAJZOK VANNAK AZ ABLAKÜVEGEN
1. Mit jelentenek ezek a rajzok? 2. Lehetek-e természetgyógyász?
2529. Kérdező: VISSZANÉZVE JÓL DÖNTÖTTEM?
Felbontottam egy évekig tartó kapcsolatot. Jól döntöttem?
2530 Kérdező: JÉZUS SZAVÁRA KÉREK MAGYARÁZATOT!
1. Mi a "szent dolog" (Máté 7;6)? 2. Jézus milyen "evangéliumot" hirdetett
(Lukács 20;1)? 3. Hogyan lehetséges a megszállottság?
2531. Kérdező: FÉRJEMMEL, APÁMMAL PROBLÉMÁM VAN
1. Tudok-e férjemen segíteni. 2. 1 éve egy hang szólalt meg nekem.
3. Édesapám elfordult tőlünk.
2532. Kérdező: CSALÁDI ÉLETEMEN JAVÍTANI SZERETNÉK!
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2533.

2534.
2535.

2536.

2537.

2538.

2539.

2540.
2541.

2542.
2543.
2544.
2545.

2546.

2547.

1. Jó úton járok? 2. Sikerül-e régi énemtől megszabadulnom? 3. Családi életemet helyre szeretném állítani!
Kérdező: ROSSZ VAGYOK ISTEN ELŐTT?
1. Hogyan vélekednek rólam elhalt szüleim? 2. Szentségtörésben élünk?
3. Át fog ölelni engem valaha is a Fény?
Kérdező: ISTEN-PROBLÉMÁM VAN
1. Mi végett vagyok a világon? 2. Miért nem válaszol nekem Isten?
Kérdező: CSALÁDOMBAN FESZÜLTSÉGBEN ÉLEK
Lányom eltávolodott Tőlem, testvéreim rosszalják, hogy idős édesanyámat
magamhoz vettem; a hivatalok is ellenünk vannak, mert édesanyámat nem
kárpótolják a háborúban elhalt édesapám után.
Kérdező: GYERMEKEM ÉS SAJÁT UTAMRÓL
1. Nevelt fiam életében törés állt be, s azóta nem találja a helyét. Mi lehet a
kiút? 2. Jó az az út, amin elindultam?
Kérdező: ESZMEI TÉREN NEM ÉRTÜNK EGYET PARTNEREMMEL
1 Epilepsziás gyermekemet egyedül nevelem. Partnerem szellemi útjával,
feladatával nem egyeztethető össze a házasság? 3. Úgy érzem, sérült gyermekek körül van feladatom.
Kérdező: JOBBAN ÉS TISZTÁBBAN SZERETNÉK LÁTNI!
1. Jó úton járok? 2. Miért látogatnak a földönkívüliek? 3. Kicsit magányosnak érzem magam.
Kérdező: HOL TARTOK A KARMIKUS ADÓSSÁGAIM TERÉN?
1. Milyen főbb karmikus adósságaim vannak? 2. Megkezdtem-e már a Hozzád vezető utat járni? 3. Mintha komoly segítséget kaptam volna a párbeszédimán keresztül.
Kérdező: KARMIKUS SORSOMRÓL
. Beszédhibám orvosolható? Szívem és eszem kétfelé húz
Kérdező: SZEMTELEN SZELLEMEKRŐL, ESKÜMRŐL
1. Szemtelen szellemek szólítgatnak. Miért? 2. Vállaljam-e a beavatást?
3. Esküt tettem a világmindenségnek.
Kérdező: FELELŐSNEK ÉRZEM MAGAM GYERMEKEMÉRT
Gyermekemet „rossz erő” szállta meg. Mit tegyek?
Kérdező: AGGÁLYOS VAGYOK. ÁLMAIMRÓL
1. Hol követek el hibákat? 2. Mit jelentenek az álmaim?
Kérdező: HÁLA, KÖSZÖNET, ÉS LÁTNI, HALLANI SZERETNÉK!
Hála és köszönet Istennek mindenért. Baj van a szememmel és a fülemmel.
Kérdező: SZABAD AKAROK LENNI!
Van valami remény arra, hogy válás nélkül megszabaduljak durva és érzéketlen férjemtől?
Kérdező: KÍVÁNCSI VAGYOK
1. Jó az, ha házi imádkozást szervezünk? 2. Éltem akkor, amikor köztünk
jártál a Földön? 3. Magam választhattam, hogy visszajövök a Földre, vagy
muszáj volt újra vállalnom a földi életet?
Kérdező: ÁLLANDÓ A FEJFÁJÁSOM
1. Állandó migrénes fejfájásom már a családi harmóniát veszélyezteti. 2.
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Érdekel a testen kívüliség.
2548. Kérdező: GAZDAGSÁGRÓL, BÖJTRŐL
1. Isten akarata-e az a vállalkozás, amely által néhány év múlva nagyon híres és gazdag lennék, de egyben jó eszköz lenne arra is, hogy sok embert
megtanítsak szeretni, és szeretni tanít? 2. Szeretnék böjtölni 21 napig: csak
vizet innék és az evangéliumokat, HANG-okat, "Merre menjek?"-et olvasnám. Kérek tanácsot ez ügyben! 3. Kérem a HANG áldását a végleges
imámra!
2549. Kérdező: MIT TEHETEK FIAMÉRT?
Mit tegyek fiamért, aki 28 évesen rászokott az alkoholra, és azóta durva, goromba. Érte és családjáért mindenről le tudnék mondani.
2550. Kérdező: IDŐNKÉNT NAGYON KIBORULOK
Rohamok törnek rám, olyankor káromkodom, a Szűzanyát, Jézust bántom,
stb. Rontás van rajtam?
2551. Kérdező: VERGŐDÖM ISTEN ÉS A CSALÁDOM KÖZÖTT
1. Félek, hogy akaratlanul megbántom Istent. 2. Bonyolult a családi életem.
3. Mit tegyek a békességért?
2552. Kérdező: SZELLEMŰZÉSRŐL ÉS SZERETETEM NÖVELÉSÉRŐL
1. Van szelleműzési feladatom? 2. Nem merem megtenni azt, amiről úgy érzem, hogy meg kellene tennem. (Pl. munkahelyet változtatni.)3. Hogyan fejleszthetem magamban a szeretetet.
2553 Kérdező: SZERETNÉK JÖVŐBE LÁTNI!
1. Vállalkozásunk sikeres lesz-e? 2. Szeretnék egy partnert találni fiam és
magam részére. 3. Helyes-e fiamat tanulásra erőltetni?
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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 Székesfehérvárott
és Nagy-Budapest területén.
1976. október 4-én LÉLEKKERESZTSÉGBEN részesül Alsószentivánon.
1977-től nem kap engedélyt önálló működésre.
1979-től Pátkán működhet, mint plébános, egészen nyugdíjaztatásáig, 1987ig.
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 plébániát 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 megvalósult idea
kell hogy hordozza Alkotóját. Erre és ezért teremtettelek!" (HANG)
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