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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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ELŐSZÓ

2554.

Megrendeltem és meg is kaptam a HANG köteteket 23-dik számmal bezárólag.
Arra szeretném kérni Önt, hogy tartson engem nyilván az állandó megrendelői között. Ahogy kijön egy újabb kötet a nyomdából, szíveskedjék azt
folyamatosan részemre elküldeni.
A HANG által küldött választ is megszívleltem. A HANG-kötetek olvasása közben olyan életszemlélet alakult ki bennem, amely gyökeresen
megváltoztatta életem. Sokkal könnyebben veszem az akadályokat. Ilyen
boldog és békés még nem voltam, mint mostanában, pedig 45 évet már megértem.
Köszönöm Jézusnak és Önnek. Nem kérdezek most semmit a HANGtól, mert elégedett vagyok az életemmel. Kérem, tolmácsolja ezt Jézusnak.
1997-06-25
P. Ferencné
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2555.
Kérdező: MÉDIUM VAGYOK?
1. Miért vannak kételyeim?
2. Médium vagyok vagy sem?
3. Soha nem vágyódtam médiummá lenni.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kételyeid azért vannak, mert azt a tanulást, amely szükséges ahhoz,
hogy valakinek rend legyen a fejében, még nem vállaltad fel teljesen. A ti országotokban beszerezhető a "Keressétek az Isten országát (KIO)" című
könyv, és ennek tömör foglalata a "Merre menjek?" című hittankönyv. E
könyvek szerzője és forgalmazója az, akinek nevét és címét elküldöm neked.
Senkinek sem tudom úgy adni információimat, hogy azok mentesek legyenek különböző zavaróállomásoktól. De aki vállalja azt, hogy az előbb
említett könyvek alapján átalakítja gondolkodását, vagy inkább így mondom:
vállalja a gondolkodás-átalakítás komoly szellemi munkáját, annak szinte
teljesen megszűnnek kételyei, mert az előbb említett könyvek áttanulmányozásával birtokába kerül az Én gondolatstruktúrámnak, s így mindenkor Én,
Jézus, tudok szólni általa, vele és benne.
2. Én, Jézus, azt szeretném, ha ti mindannyian médiumaim lennétek!
Erre meg is van a képességetek és lehetőségetek egyaránt. De csak az, aki
komoly tanulással és alázattal vállal Engem, nevezhető hiteles médiumnak.
Nem imádság által lesz valaki médium. Nagy tévedés, hogy minél többet
imádkozik valaki, annál hitelesebb médiummá válik. Nem! Aki a gondolkodás-átalakítást vállalja, tehát az, aki tanul, az tanítvány, és aki tanítvány, az
lehet tanító! Emellett természetesen fontos az imádság, de nem ima által változik meg gondolkodásotok, hanem tanulás által, és nem ima által váltok
médiummá, hanem Általam!
3. Akarj médium lenni! Ez ne jelentse azt, hogy Rám hivatkozva beszélsz, hanem jelentse azt, hogy amit beszélsz, arról ismerjenek Rám azok,
akik hallgatnak téged.
Akarj médium lenni! Ne arra törekedj, hogy elfogadjanak, hanem arra,
hogy bíráljanak!
Akarj médium lenni! Legyen számodra mindig a forrás a lényeg, és ne
az eredmény, ne a következmény!
Akarj médium lenni! Mert ha nem akarsz, akkor azt akarod, hogy ne
használjalak fel úgy, ahogy jónak látom.
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Akarj médium lenni! Higgy jobban abban, hogy nemcsak élek benned,
nemcsak boldogítóan élek benned, hanem tevékenyen, másokra hatni akarással élek benned!
Nagyon szeretlek! Megáldalak!
*******************************************************
2556.
Kérdező: HATNI SZERETNÉK GYERMEKEIMRE!
Hogyan érhetném el, hogy gyermekeim eljöjjenek velem a templomba?
HANG: "Drága Gyermekem!
Örülök, hogy te Rám találtál, s nagyon várom gyermekeidet is, de Én
sem tudom elérni, hogy eljöjjenek a templomba, ha nem akarnak. Én nem is
várom el tőlük, hogy eljöjjenek addig, amíg meg nem térnek, mert addig
számukra csak üres formaság lenne, s annak bizony nincs sok értelme. Amit
te tehetsz értük, az az, hogy te eljársz, átéled ott a Velem való találkozást, s
ez meglátszik az életeden, pl. abban, hogy igazán megbocsátasz egykori
munkatársaidnak. Olyan nincs, hogy megbocsátottam, nem haragszom, csak
nem felejtek. Akkor még nem bocsátottál meg. A megbocsátás alapja az,
hogy megpróbálom megérteni azt, aki bántott, megpróbálok mentséget keresni a számára. Ha ezt meg tudtad csinálni, akkor, ha emlékszel is az eseményre, nem fogsz rá fájdalommal, negatív érzésekkel gondolni.
Tehát te azt teheted, hogy Bennem élsz, tehát másokért élsz, és a békés,
körülményektől független boldog életeddel hitelesíted azt gyermekeid számára, hogy érdemes Értem élni, sőt csakis Értem érdemes élni. És imádkozz a
megtérésükért állhatatosan! De soha ne erőltess semmit, a szeretet világa
nem ismeri az erőszak semmilyen formáját.
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************
2557.
Kérdező: SZERETNÉM MEGTALÁLNI ÖNMAGAMAT!
Életem legsúlyosabb lelki, szellemi válságába kerültem.
Mit tegyek, hogy visszanyerjem régi énemet, mi lenne az utam?
HANG : "Drága Gyermekem!
Nem fogalmaztad meg problémádat konkrétan, nem adtad ki magadat
médiumomnak, ezért Én sem adhatlak ki neki, tehát Én is csak általánosságban tudok válaszolni.
Azért kerülhettél lelki, szellemi válságba, mert nem ott vagyok az életedben, ahol a helyem lenne. Vagyis nem vagyok az életedben az abszolút első helyen. S ezzel már el is árultam az egyetlen megoldást: tegyél Engem ab4

szolút első helyre az életedben! Ha másképpen keresed a megoldást életedre,
mindenképpen csak tüneti kezelést kaphatsz, azt is csak átmeneti időre. Csak
akkor tudsz abszolút első helyre tenni az életedben, vagyis akkor tudsz megtérni, ha megismersz Engem olyannak, amilyen vagyok, s Én a leghitelesebben az evangéliumaimból vagyok megismerhető.
Tehát azzal kellene kezdened, hogy evangéliumaimat kezded tanulmányozni nagyon alaposan, vagy még előtte elolvasol nagyon mélyen átgondolva legalább néhány kötetet a HANG-könyvek közül (23 kötet jelent már
meg), melyekből nagyon sok mindjárt alkalmazható gyakorlati tanácsot is
kaphatsz. Ha kezdesz Engem megismerni, akkor látni fogod, hogy bízhatsz
Bennem, sőt, hogy csak Bennem bízhatsz 100 %-ig.
Ne a régi éned akard visszakapni, hanem akarj újjászületni! Ha átadod
magad Nekem, akkor ez mindenképpen megtörténik. Az újjászületés belépő
a boldog földi élethez.
Nősülés, család csak másodlagos lehet, boldogságod szempontjából
nincs jelentősége. Boldogságod, tehát szívbékéd csak attól függ, hogy Velem
milyen kapcsolatban vagy, a Velem való kapcsolatodat pedig az jelzi, hogy
mennyire vagy hajlandó Értem élni, vagyis mennyire vállalod legalább szándékban a senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás és a segítés szent
hármasságában való, tehát a szeretetben való élést. Ha Bennem, Velem élsz,
és Én úgy látom a számodra jónak, akkor feltétlenül belesodródsz olyan kapcsolatba, amiből házasság lesz, de az a legjobb, ha nem törekszel erre, hanem
Rám bízod.
Megáldalak az
ENGEMET MEGISMERNI AKARÁS és
ENGEMET BEFOGADNI AKARÁS VÁGYÁVAL!"
*******************************************************
2558.
Kérdező: LEHET ÉRTÉKES A BETEGSÉG!
1. Van egy kis vállalkozásom, s nem tudom, hogyan adjak anyagi
javaimból?
2. Egyszer egy nagy villámlást láttam, s benne egy csontvázat.
Hogyan kell érteni?
3. A betegségem tanuló órákat jelentett, hogy ne a pénzt
kergessem. Olyan volt ez, mint médiumod 'lebénítása'?
HANG: "Drága Barátom!
1.Természetesen nem kell vállalkozásodat felszámolnod azért, hogy
szétoszd, hiszen az biztosítja megélhetésedet. Mindenkinek dolgoznia kell a
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megélhetéséért, s abba Én nem szólok bele, hogy valaki ezt egyéni vállalkozás formájában vagy más magán- ill. állami cég beosztottjaként teszi, ennek
nincs erkölcsi értéke. A lényeg az, hogy az így megszerzett javakat hogyan
használjátok fel. Az is jó, ha az általatok nélkülözhető összeget gyűjtitek, s
odaadjátok valódi rászorulóknak, akár a harmadik világ éhezőinek is elküldhetitek, de ha a környezetedben szétnézel, ott is találhatsz rászorulót. Ha nem
találnál, akkor imában kérd, hogy vezessek hozzád ilyeneket. De találhatsz
olyat is, aki folyamatosan rászorulhat kisebb összegű támogatásra. Kezeld
rugalmasan ezt a kérdést, légy nyitott, s mindig beszéld meg Velem adott
konkrét esetben a segítés mikéntjét. Azonban felhívom figyelmedet, hogy az
adás nem feltétlenül anyagi jellegű kell legyen, sokszor az idődből kell esetleg adni a jó szóra várónak, vagy észrevenni, hogy valaki nem tudja felvágni
a fát a fűtéshez, stb. A szeretetnek kell olyan éleslátással rendelkeznie, hogy
meglássa, a rászoruló miben szenved hiányt, s kell olyan leleményesnek lennie, hogy minden esetben legyen adnivalója. Az adás az ember természetének lényege, mivel az ember Istenre van teremtve, s az Isten maga az ADÁS.
Ezért az adásnak a gyakorlás által természetessé kell válnia, el kell jutnotok
oda, hogy úgy adjatok, amint a gyümölcsfa adja a gyümölcsét. Vagyis nem
kell sem nagydobra verni, sem különösebben titkolni, csak tenni kell egyszerűen, természetesen.
2. Látomásodnak nincs jelentősége. Csak azzal a látomással érdemes
foglalkozni, amely nem hagy bennetek értetlenséget, bizonytalanságot, ami
közelebb hoz Hozzám. Ha nem tudod 'kiimádkozni', hogy mit akar veled közölni a látomás, akkor nem Tőlem van. Én arra törekszem, hogy tisztánlátásra juttassalak benneteket, nem arra, hogy összezavarjak, elbizonytalanítsak.
3. A betegség mindig arra lenne használandó, hogy általa Hozzám kerüljetek közelebb. A betegség mindig lehetőség, amit persze lehet másra is
használni, mint ahogy sokan teszik is. Médiumom 'lebénítása' is ilyen értelemben lehetőség volt a számára, s ennyiben hasonlít a betegségedhez.
Megáldalak a TANULÉKONYSÁG és
a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
2559.
Kérdező: SENKINEK NINCS SZÜKSÉGE RÁM?
Férjem nemrég elhagyott, és én úgy érzem, hogy rajtad kívül
Uram, senkinek sincs rám szüksége.
HANG: "Drága Gyermekem!
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Bizony, Nekem nagyon kellesz, nem mondok le rólad soha, és mindig hűséges leszek Hozzád.
Csak te is légy Hozzám hasonlóan hű, és Én is kelljek neked hasonlóan
nagyon! Ha így tartasz ki Mellettem, akkor észre fogod venni, hogy mennyi
rászoruló van a környezetedben, s azokban Én mindben benne vagyok, s
azoknak mind szüksége van rád. Nem beszélve a Mennyország összes lakójáról, akik mind szeretettel fordulnak feléd, mert Hozzám hasonlóan
mindannyiuknak szüksége van rád. A volt férjed most úgy hiszi, hogy nincs
rád szüksége, s hidd el, ezt még majd egyszer nagyon-nagyon fájlalni fogja,
de szinte mindenki másnak szüksége van rád. Kétségkívül, az elhagyottnak
nagyon fájdalmas az elhagyottság tényét tudomásul vennie. De ha törekszik
az önzetlen szeretetre, amely tiszteletben tartja a másik szabad akaratát, akkor is, ha a másik vétséget követ el, akkor fájdalmának nagy része az Én kitüntető fájdalmam is benne, hiszen nekem mindig nagyon fáj az, ha valaki
elhagy valakit, mert tudom, hogy az elhagyó hűtlenségével mennyire árt magának, s ez a Szeretetnek nagyon fáj, és Én ezt a fájdalmamat gyakran megosztom veletek. De megosztom veletek örömömet, boldogságomat, tehát
szívbékémet is, tehát a fájdalom nem akadálya, sőt egyelőre része boldogságotoknak. Amíg van ember, aki önző, szeretetlen, az kell hogy fájjon az
enyéimnek, mert a szeretetet ez nem hagyhatja érintetlenül, de az enyéim a
saját szeretetük élése által ugyanakkor boldogok is, már a Földön a Mennyországot hordozzák magukban, s ezáltal már a Földön megvan mindenük.
Ebből a mélypontból úgy juthatsz ki, ha nagyon komolyan elkezded
gyakorolni hitedet, vagyis megerősíted a Velem való kapcsolatodat, mégpedig úgy, hogy úgy teszel, mintha hinnél. Amikor csak eszedbe jut az, hogy
elhagytak, mindig adj érte hálát, hogy el tudd hinni, Én ezt is a javadra tudom fordítani. Ha te Hozzám tartozol, akkor neked már nem tud senki ártani,
mert Én mindent a javadra tudok fordítani, mert Én minden jónak a forrása
vagyok, és az enyéim számára csak a jót engedem meg. A ti dolgotok 'csak'
annyi, hogy bármi rossznak tűnő történik veletek, feltegyétek azt a kérdést,
hogy „Miért jó ez nekem?”, s imádkozva, elmélkedve megtaláljátok rá a választ, ha pedig nem találjátok, akkor Hit által fogadjátok el, s hagyjátok nyitva a kérdést, mert előbb-utóbb meglesz a rálátásotok, és azzal együtt a válaszotok. Foglalkozz nagyon sokat Velem, elmélkedd át nagyon komolyan
evangéliumaimat, keress olyan embereket, akik szintén Engem akarnak megismerni, tanuljatok együtt Engem (és ne Rólam!), s akkor megtapasztalhatod
azt a jelenlétemet, hogyha ketten-hárman összejöttök az Én nevemben, akkor
Én ott vagyok köztetek. A HANG-kötetekből is már 23 jelent meg, igyekezz
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többet is beszerezni belőlük, nagyon hatékonyan segíthetik gondolkodásod
Szándékom szerinti átalakítását. Tehát mindenekelőtt hálaima mindenért, s
ahogy egyre jobban megismersz Engem, úgy tudok hozzád egyre hitelesebben szólni párbeszédimában is, ami a kapcsolatunk 'csúcsformája' lesz. (A
párbeszédimáról részletesen a HANG 1. kötetben olvashatsz.)
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
HAZATALÁLTSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2560.
Kérdező: KIK VAGYUNK, ÉS MIT TEGYÜNK?
1. Miért van a feleségem és az én fejem felett is angyal?
2. Két könyvről kérünk véleményt! Belőlünk is lehet Jézus munkatársa?
3. Emberek sokszor nem hallgatják végig a kérdésükre a feleletet.
Mit tegyek?
HANG: "Drága Testvéreim!
1. Mindenkinek van őrangyala, aki sokat tartózkodik közeletekben, s
aki állandóan érdeketekben tevékenykedik. Szellemi látással ezt néha lehet
látni, de nem ez a lényeg. Én azt javaslom, hogy a hangsúlyt ne erre tegyétek.
Mindenki számára annak kellene a legfontosabbnak lennie, hogy evangéliumaim alapján igyekezzen Engem a legjobban megismerni, hogy minél bölcsebben, minél inkább akaratom szerinti gyakorlati szeretettel tudja kitölteni
napjait. Ez állapotszerű tanulóságot jelent, tehát soha nincs vége. Evangéliumaim kimeríthetetlenek, s aki komolyan nekiáll tanulmányozni, az ezt hamarosan megtapasztalhatja. Mindenkinek az a feladata, hogy a nemártás,
megbocsátás, segítés szent hármasságában éljen, s ehhez vegye igénybe reggelenként és esténként a Velem való párbeszédimát, minden más csak ezután
jöhet ráadásként. Aki nem erre teszi a hangsúlyt, az könnyen becsaphatja
magát, s könnyen kiszolgáltathatja magát olyan szemtelen szellemeknek,
akiktől aztán nagyon nehéz megszabadulni.
2. Teljes könyvről csak olyan általános véleményt tudok mondani,
hogy van benne Tőlem származó gondolat is, és van olyan is, ami nem Tőlem származik. Ez az említett könyvekre is igaz. Azért kaptátok a józan értelmeteket és az evangéliumi tanításaimat, hogy ezt ti magatok is szét tudjátok válogatni. Az biztos, hogy az evangéliumaimban elmondott tanításaim
szellemiségével soha nem kerülhetek ellentmondásba.
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Aki az Enyém, tehát akinek életében abszolút első helyen állok, az
csakis munkatársam lehet, hiszen a reggeli imájában naponta adok neki tennivalókat a gyakorlati szeretet élése terén.
De itt ne nagy világmegváltó tettekre gondoljatok, hanem az állhatatos,
kitartó, tettekben megnyilvánuló, áldozatos „hétköznapi” szeretetre, ami
egyébként sokkal nehezebb, mint a „világot megváltó nagy tettek”. Ha valaki
ezt éli, erre teszi a hangsúlyt, az előbb-utóbb egyértelműen megkapja Tőlem
a szerepét, de ezt nem kell keresgélni, nem kell kutatni, hanem szépen türelemmel ki kell várni.
Ha valaki kérdez téged, s nem érdekli a válasz, akkor nem őszinte az
érdeklődése. Akkor nem kell erőltetni a választ. Azoknak beszélj róla, akiket
komolyan érdekel, azok végig fognak majd hallgatni. Az erőszaknak semmilyen formája nem hozhat jó gyümölcsöt!
Testvéreim! A jó szándékotok kétségtelen, de ezt nagyon ki kell egészíteni a tanulással, hogy szilárd talajon álljatok. Megemlítem, hogy már 23
kötet HANG jelent meg, javaslom, hogy olvassatok még el néhányat, hogy
gondolkodásotokat egyre jobban Hozzám igazítsátok.
Megáldalak benneteket a
TANULÉKONYSÁG és a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
2561.
Kérdező: ROMLIK MA A VILÁG!
Inflálódik, devalválódik ma az ember?
HANG: "Kedves Barátom!
Fontos, hogy ne keverjétek össze a látszatot a valósággal! Az ember általában, az emberiség, ez egy absztrakció! Ilyen tehát a valóságban nincs!
Van József és Mária, van Ádám és Éva. Én, Jézus nem a történelemhez jöttem. Nem absztrakcióhoz jöttem, hanem jöttem Józsefhez, Máriához, jöttem
Ádámhoz, Évához.
Amikor te tömegről beszélsz, akkor csak a felszínt szemlélve mondhatod azt, amit mondasz. Én, Jézus, mindenkiben benne élek boldogító módon
úgy, hogy Nélkülem nem is lehet senki boldog.
Aki nem tudja, hogy kincs van a zsebében, annak számára e kincs
olyan, mintha nem is lenne. De még ha tudja is, akkor sem foglalkozik ezzel
állandóan. A tömegembernek nevezett személy a felszínen valóban nem Velem foglalkozik, de Én mindenki számára adok lehetőséget arra, hogy személyes kapcsolatba tudjon kerülni Velem, ha akar!
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Ne zavarjon hát meg a tömeg sablonizált volta! Számodra ne legyen fontos
szempont, hogy hol tart ma az emberiség. Csak az legyen a fontos, hogy te
hol tartasz Velem kapcsolatban.
Éppen a ti országotokban történt 56-ban, hogy szinte máról holnapra
egészen mást élt meg kifelé a "tömeg", mint pár nappal előbbre.
Én legyőztem a világot! Vagyis minden ember külön-külön feltétlenül
el fogja dönteni azt, hogy Velem vagy Ellenem! Tehát nem a tömeg, mert a
tömeg az nem belülről érlelődik, hanem kívülről, és hol pálmaágakat szór
Elém, hol "feszítsd meg!"-et kiált attól függően, hogy kívülről hogyan manipulálják. Az emberiség, a tömeg, bizonyos értelemben soha nem állapot. A
Mellettem vagy Ellenem hozott döntés az nem hangulatot akar konzerválni,
hanem hangulattól független állapotot hoz létre. Állapot akkor is, ha a felszínen ez nem, vagy csak nagyon szerényen mutatkozik meg.
Amikor azt mondottam, hogy szegények mindig lesznek közöttetek,
amikor azt mondottam, hogy üldözni fognak benneteket, hogy nem lehet sorsotok más, csak alulértékelt sors, ha Hozzám akartok tartozni. Tehát akkor
pontosan arról beszéltem, hogy a felszín hullámzásának mindig ki lesztek téve, ha állapotszerűen Engem, Jézust, vállaltok.
Nem szólítottalak föl benneteket e világ megjavítására, hanem önmagatok gondolkodásának átalakítására. Aki ezt vállalja, az többé-kevésbé
mindig azt fogja megélni, hogy ő bárány a farkasok között. Az okosság és az
óvatosság sem változtat ezen soha. A Föld soha nem lesz Mennyország. De
igenis ugródeszka lesz mindig azoknak, akik már megelégelték azt, hogy úgy
akarjanak boldogok lenni, ahogy Én, Jézus nem akarom, s rájöttek, hogy az
örök boldogságért, mely lelketek mélyén már a Földön is jelen van, érdemes
feláldozni mindenfajta bódultságot.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
BENSŐ LÁTÁS KEGYELMÉVEL!"
*******************************************************
2562.
Kérdező: ÖNNEVELÉSEMRŐL
1.Mi az, ami önismereti tanulmányaimban idáig következetesen elkerül
te a figyelmemet, ami lélekben való újjászületésemnek és Jézus általi
beavatásomnak leginkább akadálya?
2. Hogyan szabadulhatok meg vágyaimtól a társ megtalálására, úgy hogy
az valóban a "Legyen meg a Te akaratod" szintézise legyen és ne csak a
polaritás egyik véglete: az elfojtás?
3. Kérem Jézus véleményét a táborról! Mennyiben Általa ihletett ez a
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"tervem"?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Sem az ember, sem önismerete nem áll darabokból. Teremtettségetek
lényegéhez tartozik egy olyan kapaszkodási folyamat, amely vagy nyugodttá
vagy nyugtalanná teszi szíveteket. Mindaddig nyugtalan marad szívetek,
amíg darabolni akarjátok önmagatokat. Benső megnyugvást csak Általam,
Velem és Bennem lehet találni. Önismereti tanulmányaidnak sem pozitív,
sem negatív értéke nincs. Önmagában semleges. Nem az a fontos, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Ha Engem tanulmányozol, ha
Velem, Jézussal leszel egyre jobban elfoglalva, akkor automatikusan tudlak
alakítani szívem szerint.
Tudnod kell, hogy a barátság vagy azonosak között alakul ki, vagy azonossá tesz. Hidd el, hogy azonos Lélek élteti a te lelkedet is, és az Én emberi
lelkemet is: a Szentlélek! Létazonosságban vagy hát Velem. Ha ezt elhiszed,
és reggeli imádban úgy köszöntesz Engem, mint aki benned élek, ha napközben rendre Hozzám méred magadat, akkor olyan önismeretre jutsz, amilyenre jutnod kell akkor és ott, amikor és ahol éppen vagy.
2. A vágyaktól nem megszabadulnod kell, hanem megfelelő irányba kell
állítanod azokat. Nem elfojtanod kell tehát a fajfenntartás vágyát magadban,
hanem fegyelmezned. Ha közös Lelkünk jónak látja, feltétlenül küld melléd
olyan társat, akivel közösen tudjátok tenni azt, amit tennetek kell a szeretni
tanítás érdekében.
Ajánlom, olvasd el a HANG 25-dik könyvében a 2499-dik levélre adott
válaszomat. Ebben bő kifejtését adom az általad fölvetett problémának.
Én midig a tartalmat nyújtom felétek. A formát nektek kell megválasztani
az Általam nyújtott tartalomhoz. Így vagytok PARTNEREIM, BARÁTAIM, és
nem alattvalóim! Nem csupán áldásom kíséri döntéseidet, hanem Én Magam
kísérlek állandóan életutadon!
Már nagy szükség lenne arra, hogy az eddig megjelent HANG-könyvek
megfelelő tárgymutatót kapnának!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2563.
Kérdező: MI A TEENDŐM?
1. Útmutatást kérek! Folyamatosan a festészetet vagy mást
kell tennem?
2. Mit közöltek álmaim?
3. Újjászülettem és Lélekkeresztségben is részesültem?
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HANG: " Drága Barátom!
1. Szeretetem nem engedi meg, hogy Én, Jézus, olyan kérdésben döntsek,
amely kizárólag a te hatáskörödbe tartozik. Az Isten első kegyelme a természet, a józan ész, amely nem arra való, hogy mások gondolatait átvéve csökkentsétek saját felelősségeteket, hanem arra, hogy ennek használatával alakítsátok gondolkodásotokat az Én gondolkodásom irányában. Ez válik javatokra. Minden munkában van lehetőség Rám találni, és minden munkában
van lehetőség ennek ellenkezőjére is. Olyan munkát válassz, amely szíved
békéjét biztosítja még akkor is, ha látszólag az a nehezebb. Törekedj arra a
párbeszédimára, amelyet a HANG-könyvekből megismerhettél, mert az ilyen
imádságban ki tudom tisztázni lelkiismereted hangján keresztül problémáidat.
2. A rendszeresen visszatérő álmok mindig tanítani akarnak valamire.
Fel akarják hívni figyelmeteket életeteknek arra a pontjára, amely még nem
teljesen megoldott, illetve fel akarják hívni figyelmeteket bizonyos képekkel,
szimbólumokkal a közeljövőben bekövetkezendő eseményekre, amelyekre
érdemes felkészülnötök. Őrangyalod segítségével fel tudod dolgozni a magad
hasznára az ilyen álmokat. Az említett álmod azt akarja tudatni veled, hogy
elhunyt nagyapád kapcsolatban áll veled, és nevelni akar téged olyan munkára, amelyet ő is a szívén viselt.
3. Drága Barátom! Bizony te már újjászülettél az ég nagy örömére, és
az istenszeretők és magad boldogságára. Te már tudod, hogy Rajtam és rajtad kívül a te számodra nincs megoldás. Kettőnk közös munkája az, amely az
Én benned lévő jelenlétemből, tanításomból, kegyelmemből és a te, ezekre
ráfigyelő szeretetedből kovácsolódott össze. Szentlelkem azért is élteti lelkedet, hogy tanúságot tudj tenni boldogságod forrásáról, vagyis arról, hogy Én
benned élek, te pedig Énbennem.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************
2564.
Kérdező: ELVISELHETETLEN MÁR A PÁROM!
Párkapcsolatom kereszt, melyet már alig bírok.
A HANG: Drága Gyermekem!
Magad teszed fel a kérdést leveledben, hogy miért voltál felelőtlen, s azzal
folytatod, hogy azért, mert bíztál Bennem, hogy nem rakok rád olyan terhet,
amit nem bírsz elviselni. Azt a feltételezést, amely nyilvánvalóan nem igaz,
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hogy Én raktam rád elviselhetetlen terhet, elkeseredésed mondatja veled, és
meg is bocsátom neked, mert mérhetetlenül szeretlek. Jobban, mint azt a
Földön bárki is el tudná képzelni. Nem üres szó, amit a Mt. 11;28-ban mondtam. "Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok
- én megkönnyítlek titeket." Ehhez azonban az szükséges, hogy Hozzám jöjj,
és ne Engem okolj keresztedért. Szeretettel kérlek, ne csüggedj, ne aggódj a
holnapért, hanem jöjj szívemre, hogy nyugalmat, békét adhassak neked. Hitet
ne Tőlem kérj, ez a te részed, s ha hited Bennem erősödik, meglesz ennek
következményeként az erő is a helyzet elviseléséhez, feldolgozásához.
Gyermekeid elsősorban az Én gyermekeim, és hajuk szálát is számon tartom
a te hajad szálaival együtt. Neked csak annyi a dolgod, hogy ezt komolyan
elhidd, és hited megnyitja azt a kaput, melyen keresztül erőm, szeretetem
akadálytalanul áramolhat hozzád. Én a kapu előtt állok és várok. Kopogtam,
de rád törni nem fogom soha, mert az ellentétes a Szeretettel.
Megáldalak a BIZALOM és a HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************
2565.
Kérdező: FEJLŐDÉS VAN VAGY VISSZAFEJLŐDÉS?
1. Miért van az, hogy minél fejlettebb értelmi szintű emberek
születnek a Földre, annál nagyobb a visszafejlődés?
2. Hogyan lehet valaki egyszerre pap és rendfokozattal
rendelkező katona?
3. Isten büntetése a bábeli torony építésekor történt nyelvzavar?
HANG: "Drága Barátom!
1. Erkölcsi fejlődés csak a szeretés útján lehetséges. Nem úgy van,
hogy minél többet tud valaki, annál boldogabb. A teremtmények közül a Sátán az egyik legnagyobb értelmi tudással rendelkezik, mégis Sátán! Amíg az
emberek nem arra törekszenek, hogy a jó akaratot növeljék magukban, addig
csak erkölcsi visszafejlődésről lehet szó.
Az erkölcsi fejlődés mindig benső út! A nemártás, a megbocsátás és a
szolgáló szeretés útja. Erkölcsi, tehát a boldogságot jelentő fejlődésről csak
ezen az úton lehet szó. Kívülről kapott ismeretek nem okozhatnak benső,
lelki, erkölcsi fejlődést. Amint a tulipán vagy egy mókus nem gazdagodhat
benső értékét fejlesztve attól, ha különböző dolgokat aggatnak rá, úgy az
ember sem fejlődhet erkölcsileg, tehát benső értékeit fejlesztve úgy, hogy kívülről és a körülötte lévő világról szerez magának sok-sok ismeretet. Bármekkora áldozat árán szerez valaki sok és kiváló ismeretet a világról, ez az
ismeret jobban szolgálja az emberek önzését, mint szeretetét. Senki nem
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amiatt boldogtalan, mert nem ismeri a vasalót vagy az űrhajót. Mindenki attól boldogtalan, hogy nem ismer vagy nem jól ismer Engem, Jézust!
A mulandóság nem hordoz örök értékeket. Az örök értékek bennetek
kell hogy legyenek, mint erkölcsi értékek.
2. Két úrnak nem lehet szolgálni. A papkatona az egy fából vaskarika
az erkölcsi rendben. Az ilyen emberen lehet bosszankodni, lehet nevetni, de
valójában nem lehet vele semmit kezdeni, mert olyasmit akar megélni, amire
Én, a Földre lejött Isten azt mondottam, hogy képtelenség. Az, aki csak katona, megérthető. Évezredek beidegzettségét hordozza! Az erő világában élve
tudja, hogy ott mindig annak van igaza, aki erősebb. De aki pap és katona, az
istentelen is és embertelen is. Egy abszolút erkölcsi csődtömeg!
3. Nincs büntető Isten. Az Ószövetségi Szentírás szimbolikus nyelvén
leírt bábeli nyelvzavar lényege az, hogy a hatalomra, isteni hatalomra törő
önző ember az oka minden zűrzavarnak, minden értetlenségnek. Ez így van
ma is!
Megáldalak az ÉRTELEM LELKVEL!"
*******************************************************
2566.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK BARÁTOMON!
Barátom elhagyta a hitét, hogyan tudnám visszaszerezni neki?
HANG: "Kedves Leányom!
Kérésed arról tanúskodik, hogy szeretet és segítőkészség él benned, és
ezeket gyakorolni is akarod. Végtelenül örülök ennek. Ez a jó szándék Tőlem
van benned! De segíteni csak azon lehet, aki ezt a segítséget kifejezetten kéri. Igen, mert aki kér, az tanúságot tesz a benne lévő nyitottságról és alázatról. Akiből ez hiányzik, az erkölcsileg taníthatatlan. Erre is áll az, hogy felnőtt ember vagy neveli önmagát, vagy neveletlen marad. Tehát nincs erkölcsi
nevelés, csak erkölcsi önnevelés van! Segíteni csak azon tudok, aki tudja
magáról, hogy van magán javítani való.
Az az életvállalás, amit elétek éltem a Földön, azt igazolja, hogy nem
üres fecsegés, amit tanítottam, hanem ennek vállalása már itt a Földön is
Mennyországot teremt bennetek.
Senki nem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért (János
15;3). Nézz a keresztre, s megértesz valamit abból, amit eddig mondottam.
Az a szőlőtő vagyok, akinek szőlőveszői között vagy te is! Ha életedben
megtalálhatók a Lélek gyümölcsei (Gal 5;22-23), akkor mindent megtettél
barátodért is. E gyümölcsök Tőlem vannak, és kínálják magukat annak, akiben ezekre igény van. Te csak azt teheted, hogy életeddel ezeket a gyümöl14

csöket felmutatva lehetővé teszed számára azt, hogy igényt támasszon önmagában a megtérésre, vagyis a gondolkodás-átalakításra.
Mérhetetlenül szeretek, és megáldalak a Lélek gyümölcseinek érleléséhez szükséges ERŐMMEL!"
*******************************************************
2567.
Kérdező: ELLENTMONDÁSBAN ÉLEK!
1. Meddig tart az a boldog kapcsolatom, amely lelki bánatot okoz?
2. Érdemes keresnem élettársat?
HANG: Drága Gyermekem!
1. E kérdésed nagyon ellentmondásos. Boldognak mondasz olyan kapcsolatot, amelynek következménye a lelki bánat. Ez képtelenség! A boldogság éppen a lelki béke! Te összekevered a boldogságot a bódultsággal! Aki
boldog, az nem keres társat magának, mert tudja, hogy boldogsága nem másokon múlik. Csak a bódultság múlik másokon! Mintha az Én nyakamba
akarnád varrni azt a felelősséget, amelyet neked kell vállalnod magadért.
Abban igazad van, hogy a boldogságot lehet fokozni. De csak Velem,
Bennem és Általam! Ha Engem keresel, akkor pontosan ezt éled meg. De ez
nem személycserének, hanem gondolkodás-átalakításnak a következménye
és velejárója! Bánatod csak amiatt lehet, mert nem tudod megosztani boldogságodat azzal, azokkal, akivel, akikkel szeretnéd megosztani. De ez soha
nem lehet állapotszerű. Boldogítónak csak annak a jónak birtoklását mondhatod, amely örökké tart. Ez kapcsolat szinten csak Velem lehetséges (Máté
5;31)!
2. Keresni mindig érdemes, de csak Engem, Jézust! Hidd el, aki Engem, Jézust választ a maga számára abszolút elsőnek, tehát olyannak, akit
soha senki meg nem előzhet, annak életébe mindig elküldöm azt, aki Felém
segíteni fogja őt. De csak ha Én, Jézus, abszolút Első lehetek életében!
Minden földi párkapcsolatnak elsődleges célja az, hogy egyre jobban
Hozzám segítsék egymást. Ha nem vállalják ezt, akkor eleve halálra ítélt a
kapcsolatuk. Engem sem kikerülni, sem helyettesíteni nem lehet a boldogságotok területén! Aki adni tud minden körülményben, az gyarapszik a boldogságban (Márk 4;24-25). Ha eszerint élsz, soha nem leszel egyedül. Az Én
Lelkem a kapcsolat lelke, és Isten szükségszerűen közösség! Ha egy földi
kapcsolat megszakad, ilyenkor Én, Jézus, mindig az elhagyottal maradok!
Megáldalak a teljes RÁM-TALÁLÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
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2568.
Kérdező: MIVEL LÁT A LÉLEK?
1. Mit jelentenek álmaim? Meghalt férjem hív!
2. A Léleknek van szeme, amivel lát?
3. Várom a megváltó halált.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Sajnos, életed folyamán annyi zavaró állomás járta át lelkedet, hogy
emiatt az Én jelenlétem benned csak nagyon homályosan volt érzékelhető.
De amíg körülményeid hálójában vergődtél, addig Tőlem és égi Édesanyádtól is kaptál jelzéseket, megtapasztalásokat, s ezek nem engedték, hogy végleg elszakadj Tőlem!
Álmaid arról tudósítanak, hogy körülötted és benned megszólaló hangok túlharsogják az Én szelíd, békét teremtő hangomat! Meg kell tanulnod,
hogy mi a különbség a tiszta búza és az ocsú között.
Én senkit nem csalogatok a halálba, bár a halál angyala is az Isten angyala, és a földi élet rendjének velejárója. Az az élet viszont, amit az Én jelenlétem hordoz benned, tehát lelked élete, az nem ismer halált. Aki Bennem
hisz, az halált nem lát sohasem (János 11;26)!
2. A szellemi lényeknek fizikai látása nem lehet. De ezzel nem kevesebbek, mint azok, akiknek van fizikai látásuk. Nem, mert a lélek előtt minden nyilvánvaló, tehát nincs szüksége arra, hogy olyan gyenge látással rendelkezzen, mint a földi szem.
Ha szemeidet becsukod, akkor már itt a Földön magad tapasztalhatod,
hogy képes vagy "látni!" Nincs hát szükséged arra, hogy igénybe vedd testi
szemeidet, ha valakit vagy valamit magad elé akarsz idézni!
3. A halál csupán LÁTÁS kérdése! Itt tükör által homályban láttok, a
földi élet után pedig színről színre fogjátok látni azt a csodálatos világot,
amit a földi életben sem elképzelni, sem szavakba foglalni nem lehet! Azért
fontos a Földön a gondolkodás-átalakítás, mert a színről színre látásban már
nem lehet szó erről, s így az, aki a Földön nem vállalta azt, hogy úgy lásson,
ahogy Én, Jézus, kívánom, a halál után már nem tud mit kezdeni önmagával,
mert a színről színre látásban csupán a ferdeségeit, hiányosságait fedezi fel,
melyeknek megszüntetése képtelenség, mivel hiányzik hozzá az önzetlen
szeretet vállalásának lehetősége.
Fogadj el Engem, Jézust, ÚTNAK, IGAZSÁGNAK és ÉLETNEK!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************
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2569.
Kérdező: HOGYAN GODOLKODJAM FELADATOKBAN?
1. Párom elhagyott.
2. Hogyan gondolkodjam feladatokban?
A HANG: Drága Gyermekem!
1. Vergődsz, mint egy kis madár, csiripelsz, hogy éhes vagy, és nem
veszed észre, hogy egy nagy halom tápláló, finom, életet adó mag mellett
állsz. Nyisd ki szemeidet, melyet keserűségedben behunytál. Itt vagyok melletted, csipegess Belőlem, töltekezz be szeretetemmel. Neked az első gombot
kell újra gombolnod. Szeretnéd rendbe hozni volt férjeddel, munkáddal,
gyermekeddel kapcsolatban rendezetlen dolgaidat, mert megfáradtál, és ettől
várod szívbékédet, nyugalmadat. Tévedésben vagy, ha azt hiszed, ezek lerendezésével minden megoldódna. Ideig-óráig igen, aztán megint adódna valami. Ha nem volt férjed édesgetné magához fiad, akkor fiad egy leányhoz
kötődne, vagy más körülmény nem alakulna elvárásod szerint, és máris ott
tartanál, ahol most tartasz. Ameddig a külvilágtól teszed függővé boldogságod, törvényszerűen boldogtalan leszel, mert mindig lesz valaki, aki nem úgy
táncol, ahogy te fütyülsz. A boldogság, az igazi állapotszerű boldogság csak
belülről fakadhat, akkor nem függ a külvilágtól, akkor nem veheti el tőled
senki. Belülről mi tehet boldoggá? Szívbékéd, örömöd forrása Én vagyok, a
benned élő Isten! Mikor élek benned? Ha szeretetet adni, és nem kapni
akarsz. Ha soha senkinek nem ártasz, ha neked ártanak, nem adod vissza, és
ahol tudsz, ott segítesz felebarátaidon. Ha ezt az utat vállalod, azaz Engem
vállalsz útnak, és egy kicsit elcsendesülsz, befelé figyelsz, megtapasztalhatod
az állapotszerű boldogság csodáját. A boldogságban az sem fog gátolni, ha
visszautasítanak, mert ez külső hatás, nem belülről jön.
2. Fiaddal kapcsolatban az a fontos, hogy feladatban gondolkodj, ne
személyben! Ez azt jelenti, hogy ne légy vele megkötözve! Anyai szereped,
feladatod az, hogy gondoskodj róla, nem az, hogy rajta csüngj. A szeretet az,
hogy nem akarok ártani neked, ha kéred, segítek, elfogadlak olyannak, amilyen vagy. A rosszul értelmezett, babusgató, körülfolyó, tukmáló szeretet lehet valaki számára fullasztó is.
Megáldalak a SZÍVBÉKÉM és a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************
2570.
Kérdező: SZERETNÉK ÁLLHATATOS MARADNI!
Mit tegyek, hogy hosszabbodjanak a hittel teli napjaim?
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HANG: "Kedves Gyermekem!
Problémád érthető. Ingatagnak érzed magadat. Bizonytalanság érzése
néha rád nehezedik. Úgy érzed, ha együtt is jársz Velem, a problémád nagyobbik részét az Én erőm nélkül kell megoldanod. Ez biztos, hogy nem így
van! Az Én erőm, a te erőd, és ez mindig igaz! Én, Jézus, nem teszem függővé segítségemet a te magatartásodtól. Csak arról lehet szó, hogy te nem veszed át Tőlem azt, amit pedig átvehetnél! Ilyen értelemben a hittel teli napjaidnak te vagy felvállalója, mert mindig képes vagy úgy tenni, mintha hinnél!
A hitből való élet ez, és semmi más! Úgy kell gondolkodnod, szólnod és cselekedned, mintha hinnél. Ez nem megjátszása, hanem gyakorlása a hitnek!
A hol van hit, hol nincs hit, ez nem hit. Illetve félreértelmezett hit. A
HIT egyben hűséget is jelent. Ahhoz soha kétség nem férhet, hogy Én, Jézus,
mindig hűséges maradok hozzád! Függetlenül a te magatartásodtól. Ilyen értelemben, Bennem soha nem történik változás! Ez az irántad érzett végtelen
szeretetem velejárója!
Hidd el, van benned akarat, van célja életednek, ez vagyok Én, van
benned élet, tehát benned élek! Ne hagyd tehát magadat sodortatni a körülményeid által! Hidd el, képes vagy kézben tartani magadat! Én nem gomb
vagyok a kabátodon, amelyet ki-be gombolhat a gazdája, hanem az az igazi
Szeretetélet, aki égi erőt és égi békét kínál fel neked naponta! A homokvárat
elfújja a szél. Én szikla vagyok! Rám számíts, Rám építs, Rám gondolj bánat
idején, és oszd meg Velem örömeidet!
A reggeli és az esti ima olyan keret, amely képes kettőnk kapcsolatát,
ezt a legszentebb tartalmat méltón hordozni, őrizni!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2571.
Kérdező: JÓSLÁSRÓL, ÁLMOMRÓL, VÁGYAMRÓL
1. Férjem családja beleszól életünkbe, és ellenzik a jóslási
tevékenységemet.
2. Mit jelent az álmom?
3. Hogyan lehetnék Jézus prófétája?
HANG: ”Drága Gyermekem!
1. Először is tisztázzunk néhány dolgot. A jóslás felelősség! Felelősség, mert ha az események nem igazolják a jóslataidat, úgy a megtévesztés
bűnébe estél. Pontosan azért, mert e felelősséget nem lehet átruházni. Csak
az lépjen erre az ingoványos talajra, aki a felelősséget, a következményeket
is tudja vállalni! A jóslás az emberek hiszékenységét veszi célba. Ezért ha18

csak nem prófétálásról van szó, amely egybeesik a prófétai sors vállalásával
is, Tőlem idegen!
Aki engedi, hogy az Én Lelkem irányítsa, az nem érzi szükségességét
annak, hogy a jövőt kutassa. Elég számára az, hogy szeretettel töltse meg a
jelent, s elég számára, ha napra készen figyeli, hogy mit akar kihozni belőle a
Lelkem.
Anyósod tehát lehet, hogy jót akar neked! Természetesen nem akarhat
jót akkor, ha akaratát akarja rád erőltetni. De feltétlenül jót akar akkor, ha
elmondja azt, amit helytelenít. Ha bárkivel kapcsolatban valamit helytelenítesz, akkor szólnod kell, ha erre lehetőséged van, különben bűnrészes leszel!
Férjednek meg kell értetnie a szüleivel azt, hogy a ti családotokért,
nyugalmatokért, amelyben gyermekeiteket akarjátok nevelni, ti vagytok a felelősek. Közös nyugalmatokért csak a teljes elkülönülés vezet eredményre.
Adni kell a rászorulóknak! Elfogadni pedig csak akkor szabad, ha nem
megvásárlásról van szó, vagyis szabadságkörötök az elfogadás által nem
csorbulhat
2. Álmod a tudattalanodból olyan szóáradatot hozott fel, amely hatására tisztultál bensőleg.
Angyalodat nyugodtan hívhatod annak, aminek akarod, mert ha fontos
lenne másképpen hívnod, akkor ő ezt tudatná veled. Nem kell semmit túl
misztifikálni! Őrangyaloddal kapcsolatban tehát a lényeg az, hogy kérd és
fogadd el irányítását. Lényegében semmi nem múlik azon, hogy hogyan szólítod meg!
3. Szentlelkem, aki a prófétaság Lelke is, mindenki számára felkínálja
magát, aki a megtérését követően, tehát miután elfogadott Engem, Jézust,
Urának, Megszabadítójának, vállalja azt a gondolkodás-átalakítást, amelyre
nyilvános működésem kezdetén már felszólítottalak benneteket (Márk 1;15).
Ha ezt elkezded, soha nem fogod abbahagyni, mert felismered, hogy ez életed értelmének lényegéhez tartozik. Ha vállalsz, akkor semmitől sem kell
félned, mert mint istenszeretőnek, minden a javadra fog válni.
Ajánlom, hogy szerezd be magadnak Bulányi György: "Merre menjek?" című könyvét. E levéllel együtt elküldöm a pontos címét. E könyv
alapján beszélgessetek, és így vállald azt, hogy tanítványommá légy!
Megáldalak LELKEM EREJÉVEL!"
*******************************************************
2572.
Kérdező: A SÁTÁN IS ISTEN MŰVE?
1. Isten adott minket?
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2. A Sátánt is Ő adta?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Örömöm határtalan, amikor olyan kérdezőnek lehetek partnere, aki
komolyan gondja azt a felszólításomat, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat. Az ilyen lelkekből válhat az a jó talaj, amelyben az elvetett mag sokszoros termést hoz (Mk 4;8). Rátérve kérdésedre, a válaszom a következő:
Én, Jézus, a működésem során elmondtam mindazt, amit az Atyámtól
hallottam és láttam. Ebből nyilvánvalóan ki kell derülnie annak, hogy milyen
az Isten! Ki kell derülnie, hogy Isten a szeretet, a mindent adás. Benne ez a
forrása a mindent birtoklásnak.
A Sátán nem teremthetett szeretetlen teremtményeket. A Sátánnak, más
névvel Lucifernek, tehát a Fény hordozójának volt lehetősége választani aközött, hogy Értem éljen vagy önmagáért. Istenben nincs, nem lehet rossz! A
tiszta Szeretetben nem lehet szeretetlenség!
Szabadság ott van, ahol jelen van az Isten Lelke (2Kor 3;17).
2. E második kérdésedre is már az előbb megadtam a választ, de élek a
lehetőséggel, és jobban megvilágítom mondanivalómat.
Országotokban is a szellemi nyitás következtében tért hódítottak a keleti vallások tanai. Ez jó is, meg nem is. Jó, mert van mit tanulnotok tőlük, de
nem jó, mert nem látjátok azt a zűrzavart, amit e tanok tudatotokban okoznak. Más kultúra hitvilágából kiemelt gondolatok kritikátlanul kerülnek tudatotokba. Úgy jártok, mint az a háziasszony, aki a fehér ruhát válogatás nélkül
összemossa különböző színes ruhákkal, és nem érti, hogy miért lett minden
ruhája más színű!
Az a gondolat, hogy a Sátán egy negatív isten lenne, téves! Annyiban
isten, amennyiben ti saját gondolkodásotokban istenné teszitek. Így születik a
bálványimádás!
A negatív isten gondolatának forrásai azok a keletről származó tanítások, amelyek a világot a jó és a rossz egyensúlyának harmóniájában látják.
Ezek a tanítások azt mondják, hogy a világban annyi rossznak kell lennie,
amennyi jó van. Ez a tanítás útként a jó és a rossz közötti utat jelöli meg. Se
jobbra, se balra. Tehát a langyosság! Mindez nem az Én világom! Nincs pozitív és hozzá tartozó negatív istenség!
Egy az Isten! Ebben az egy Istenben van az a harmónia, amire minden
szellemi lény teremtetett! Maga Isten a HARMÓNIA! Isten nem osztja meg
Magát senkivel, s mivel Én, Jézus, EGY vagyok Vele, ezért Én sem!
A Sátán azáltal akar istennek mutatkozni, hogy hatalmát az engedelmeskedtetésben akarja megvalósítani. Az Isten SZABADSÁG, és semmi kö20

ze az engedelmeskedtetéshez. Az engedelmeskedtetés a kaszárnyák világa.
Tehát az a világ, ahol intézményesen tanítják az emberölést. A Sátán gyilkos
volt kezdettől fogva (János 8;44)!
Csak olyan értelemben vagytok ti, szellemi lények, istenek, hogy Isten
saját képére és hasonlatosságára teremtett benneteket. Minden rossz egy elrontott JÓ! Ez áll a Sátánra is! Benne a legnagyobb jó romlott meg!
A Sátán kivettetett az Én világomból! Én legyőztem a sátáni világot!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************
2573.
Kérdező: A SZŰZANYA KEDVÉT KERESEM!
1. Lélekkeresztségem után nem történt velem semmi.
2. A Szűzanya kedvében akarok járni.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Vallási intézményrendszeretekben bizonyos feltételek mellett, bizonyos időpontokban papjaitok, püspökeitek Lélekkeresztségben részesítenek
vallásos embereket. Meg kell mondanom, hogy a Keresztelő János által beígért Lélekkeresztségemet csupán csak szertartások által nem lehet megkapni. A csak szertartás által megkapott Lélekkeresztség egy olyan forma, amely
nincs kitöltve tartalommal. Olyan kehely, amelybe nem került bor. A tartalom az Én Lelkem, amely ha megfelelő lelkületre talál bennetek, akkor kitölti
a formát, és kérésetekre megadja azt a karizmát, amely bizonyos képességet
felerősít, megtisztít bennetek mások javára, akkor, amikor azt jónak látja.
Nem feltétlenül szükséges, hogy ezt érzelemmel is azonnal átéljétek,
de hittel feltétlenül el kell fogadnia annak, aki ezt őszintén kéri!
A Lélekkeresztséget tehát kérni kell (Lukács 11;13)! Földi értelemben
ezt nem díjazza a világ, de díjazzák az égiek!
2. Az Én földi édesanyám, aki szinte második földi életét éli most, ma
sem mond nektek mást, mint mondott a kánai menyegzőn a szolgáknak, Rám
mutatva: "Amit mondd, tegyétek!" Én pedig abban az időben is és most is azt
mondom: "Alakítsátok át gondolkodásotokat"(Márk 1;15)!
Aki vállalja a gondolkodás-átalakítással járó megtérést, az meg fogja
tapasztalni, hogy nemcsak Én, de édesanyám sem személyválogató.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
2574.
Kérdező: TANÁRNŐM ELŐRE MEGIGÉRTE, HOGY MEGBUKTAT!
Tanárnőm megígérte, hogy megbuktat.
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HANG: „Kedves Gyermekem!
Való igaz, hogy egy könnyelműen kimondott fenyegető kijelentés hallatlanul negatív módon tudja befolyásolni a gondolkodását annak, akiben ez
táptalajra talál. Ez is a babonának egyik megnyilvánulása.
Amikor bizonyos dolgoknak, eszközöknek, kijelentéseknek, jelenségeknek olyan erőt tulajdoníttok, amivel az nem rendelkezik, akkor babonásak
vagytok. Nem szabad "halálosan" komolyan venned a számodra kétségbeejtő
kijelentést! Úgyis javadra válik minden, ami történni fog veled, mert Istent
szerető vagy! Bíznod kell tehát, és nem félned! A félelem lebénít. A bizalom
szárnyakat ad!
A pedagógusoknak az iskolában ma nincs más fegyelmező eszközük,
mint a hangerő és az ijesztgetés, fenyegetés. Jó, ha átgondolod, vajon miért
fenyegetett meg téged az a pedagógus. Az önismerethez az is hozzátartozik,
hogy a napi feladatok elvégzésében látnod kell azt, hogy hol tartasz. Akinek
nincs félni valója, azt hiába fenyegetik!
Mind szellemileg, tehát az iskolában szerezhető ismeretanyagban,
mind lelkileg, tehát a nem ártás, megbocsátás, segítés területén fejlődnie kell
annak, aki komolyan vesz Engem, Jézust!
Számodra legfontosabb ne a pedagógusok, ne a szüleid felelőssége legyen, hanem arra tedd a hangsúlyt, hogy az idődet és szeretetedet, vagyis azt,
amit teszel, és ahogyan teszed, az Én szándékom szerint tedd!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
BIZALOM LELKÉVEL!”
*******************************************************
2575.
Kérdező: FEDDÉSBEN RÉSZESÜLTEM
Köszönöm a feddést.
HANG: „Drága Gyermekem! Egy kicsit a hozzáállástól is függ az, hogy
szavaimat feddésnek vagy építő igazságnak éli meg valaki. Hidd el, Én, Jézus, nem fejmosásra jöttem közétek. Lábmosásra jöttem! Ha mégis fájdalmat
okoznak szavaim, az inkább a te érzékenységed, és médiumom bizonyos érzéketlensége miatt van. Afelől feltétlenül nyugodt lehetsz, hogy mérhetetlen
szeretetem egy pillanatra sem csökken irántad! Egyszerűen nem tudsz olyat
tenni, ami csökkenthetné szeretetemet! Csak olyat tudsz tenni, ami a te szeretetedet csökkentheti.
Nyilván nem azt szeretnéd, ha hízelgő szavakat hallanál Tőlem, Jézustól. Ilyenre képtelen is vagyok. De fontosnak tartom, hogy az, amit igaznak
tudok, úgy adjam elő neked is, hogy általa épülj, buzdulj és vigasztalódjál.
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Mert Nekem, Jézusnak, nagyon fontos az, hogy simogatást és erőt kapjál Tőlem! Erre van szükséged, és ezeket sehol nem kaphatod úgy meg, mint Nálam!
Kétségtelen, hogy szembesítlek is önmagaddal, s ez legtöbbször nem
jár nagy örömmel. De olyan ez, mint a keserű orvosság. A következménye
egészség! Így is kell befogadnod, elfogadnod!
Bűnbánó szíved nyitottsága alkalmassá tesz téged arra, hogy felismerj
Engem önmagadban úgy, mint az irgalom és az öröm forrását.
Nagyon kérlek, vállald a gondolkodás-átalakítást, tehát azt, hogy az Én
szememmel nézd magadat, a világot és a jóságos mennyei Atyátokat is.
Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"
*******************************************************
2576.
Kérdező: NEM HISZNEK NEKEM!
1. Nem hiszik el, hogy megtaláltam Jézust magamban.
2. Jézus szelleme megnyilvánul a könyveimben?
3. Kezdjem alapítani az "Ezeréves Birodalom egyházát"?
HANG: „Kedves Barátom!
1. Nem hagynak téged nyugodni azok a kérdések, amelyekre úgy érzed,
a Nekem (HANG) írt leveledre sem kaptál kielégítő választ.
Ez azért van, mert a HANG-köteteken keresztül megsejtettél valamit
az Én Lelkem mélységéből. Az Én szeretetem megélése nemcsak a lelki békét hozza meg, hanem folyamatosan önismeretre is késztet. Az önmagad
megismerése, a saját értékeid mérlegre való tételét jelenti. Az egyik serpenyőbe a vélt és valódi értékeid kerülnek, a másik serpenyőbe Engem kell
tenned. A kibillenés jelzi számodra a magadon még elvégzésre váró munkát.
Ez nem a bűntudat erősítését kell hogy szolgálja, hanem bűneid felismerését
és őszinte megbánását, valamint a hiányosságaid pótlását. Ez az Általam kért
gondolkodás-átalakítás. Nektek kell a gondolkodásotokat Hozzám igazítanotok, nem pedig fordítva.
Mivel gondolataimból, tanításom mélységeiből megértettél valamit,
cselekvésre kész természeted lelkesedése az egeket ostromolja. Ez a lelkesedés viszont, mely lelked Lelkemre való ráhangolódásának kezdete, alkalmas
arra, hogy könnyen tévutakra is vigyen. A túlzott lelkesedés általában elnyomja a józan értelem szavát.
Ez azt jelenti számodra, hogy a lelkesedésedben felszabaduló energiádat józan eszeddel kell kormányoznod. Tennivágyásod irányát és tartalmát
nem a nagy dolgok fogják megszentelni, hanem a gondolataid, cselekedeteid
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józan szeretettartalma. Ez pedig nem akkor valóság, ha te úgy gondolod,
hogy látod, érzed magadban, hanem akkor, ha mások látják, érzik rajtad
anélkül, hogy ezt bizonygatnod kellene.
2. Öröm számomra, hogy komolyan foglalkozol Velem. Ennek előbbutóbb az egyre tisztábban látás a következménye. Vigyázz! Amíg benső intuíciódra, benső érzékenységedre támaszkodva írsz Rólam, addig mindig ki
vagy téve megtévesztő szellemek hatásának. El kell mélyedned Bennem, tanításomban, hogy ki tudd védeni a megtévesztő szellemek támadásait.
Az evangéliumaim, a "Merre menjek?" című könyv tanulmányozása, e
HANG-könyveim átelmélkedése nagy segítséget nyújtanak minden jó szándékú, Engem valóban szerető léleknek arra, hogy egyre tisztultabb, egyre
rendezettebb legyen bennetek a kép Rólam, Jézusról. Az evangéliumaim feltétlenül a legbiztosabb alap arra, hogy a sziklán, tehát az Általam elmondott
és bemutatott alapon maradjatok. Mindaz, aki evangéliumaimat kikezdi, az
bármilyen jó szándékú, tévúton jár!
Az evangéliumokban átadtam nektek az Isten Országának titkait (Márk
4;11)!
3. E világ birodalmai, bárhogyan is nevezték őket, mindig szenvedéseket zúdítottak az emberiségre. Az "Ezeréves Birodalom egyháza" nem az
örökkévalóság világa. Én pedig csak ezt a "Birodalmat" hirdettem! Az Én országom nem e világból való!
Ha szívedben megvalósíthatom az Én örök birodalmamat, ha te vállalod, hogy ezt a benned megvalósult "jézusi birodalmat" képviselni akarod, és
ápolni egész földi életed folyamán, akkor reggelenként megbeszéled Velem,
hogy mire akarod felhasználni az elinduló napon idődet, szeretetedet, pénzedet. Az a rövid kis idő, ami még földi életedből hátra van, így lesz Lelkem
által irányított és boldog élet. Áldást fogsz sugározni mindenfelé, úgy, mint
Atyám, aki felkelti Napját jókra, rosszakra, esőt hullat gonoszokra, igazakra
egyaránt.
Nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviseléséhez kell a hit, remény, szeretet, tehát az igazi bátorság!
Megáldalak a JÓZANSÁG és az ÉBERSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2577.
Kérdező: JELENEMRŐL, JÖVŐNKRŐL
1. Válásommal bűnt követtem-e el?
2. Lesz még társam a földi életemben?
3. Leányom, fiam további sorsáról kérdezem a HANG-ot.
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden emberi kapcsolatnak, így a házastársi kapcsolatnak is az ad
értelmet, ha Hozzám, Jézushoz kerültök általa közelebb. Önmagában értelmetlen minden kapcsolat! De önmagában a kapcsolatok nélküli emberi élet is
értelmetlen! A szellemi teremtmények életének egyedül és kizárólag az az értelme, hogy képesek élő kapcsolatot fenntartani Teremtőjükkel. Egymás iránti szeretetetek sem ér semmit, ha nem Értem élitek meg azt. E téren a tudatlanság, ha nem bűnös tudatlanság, erkölcsileg fölment ugyan, de csak bódít,
és nem boldogít!
Egy kapcsolat megszűnésekor annak terheli bűn a lelkét, aki lélekben
előbb elhagyta a másikat. Mivel a Földön a házasságok jogi keretet is igényelnek, ezért kívülről nem lehet megítélni, hogy lélekben melyik volt az elválásban a kezdeményező. Az Én Lelkem mindig azzal marad, akit elhagytak. De a másik fél sem esett ki végleg Isten irgalmából! A legelvetemültebb
bűnösnek is mindig adok lehetőséget a megtérésre, vagyis arra, hogy szíve
békéjét Tőlem átvegye. De ezt csak Tőlem lehet átvenni. E téren Nálam nélkül semmit sem tehettek!
Te Hozzám tartozol! A szívedben élek! Soha nem hagylak el! Ha te
úgy gondolod, hogy eltávolodtál Tőlem, a te Jézusodtól, Én soha nem fordítok hátat neked, s te mindig otthont találhatsz Nálam. Az igaz, hogy Nekem
is az a vágyam, hogy szívedben otthont találjak a Magam számára! Ez tőled
függ! Hívj, és Én már ott is vagyok szívedben!
2. A kapcsolataitok felvétele nem Tőlem függ! Ez csak a te felelős
döntésed alapján lehetséges a jövőben. Ebben Rám, Jézusra, nem hivatkozhatsz. Én melletted vagyok így is, úgy is, mindaddig, amíg ezt Nekem lehetővé teszed.
3. Te nem felelsz gyermekeid erkölcsi értelemben vett jövőjéért! Mindenki csak önmagáért felel! Egy gyermeknek sem függ szüleitől, egy szülőnek sem függ gyermekeitől a boldogságuk! Neked csak azt kell megtenned
mindegyikért, amit itt és most megtehetsz szíved békéjéért. Ha e téren gondban élsz, azt csak magadnak, gyermekeiddel való megkötözöttségednek köszönheted. Vagyis többet akarsz magadra vállalni, mint amennyit Én kívánok
tőled!
Tudom, hogy a vérkötelék a Földön az egyik legkegyetlenebb kötelék,
de ez sem változtatja meg azt az IGAZSÁGOT, hogy szabadságra, megkötözöttségtől mentes életre vagytok teremtve. A Szentlélek csak annyiban tud
működni minden emberben, minden szellemi lényben, amennyiben valaki
igyekszik mindentől és mindenkitől szabaddá válni (2Kor 3;17). Az a szabad
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ember, aki Értem, tehát szíve békéjéért kíván élni. Ez nem önzés, hanem
ÖNSZERETET! Ez pedig CSÚCSÉRTÉK! "Szeresd felebarátodat, mint
önmagadat!"
Ti mindannyian Istenre vagytok teremtve, és egymásra csak annyiban,
amennyiben így közelebb kerülhettek szívetek békéjéhez, tehát a Velem való
kapcsolat mély átéléséhez.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
2578.
Kérdező: CSALÁDOM GONDOT JELENT
1. Fiam nem hisz a szeplőtelen fogantatásban.
2. Lelkiismeretfurdalásom van amiatt, hogy egyik lányomat
nem bérmáltattam meg.
3. Nem tudom megállni, hogy férjemnek ne emlegessem fel a múltat.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az nem cselekvés, hogy valaki hiszi a szeplőtelen fogantatást vagy
nem. Bárcsak minden embernek mindössze ennyi problémája lenne Velem!
A boldogságotok nem azon múlik, hogy hiszitek-e a szeplőtelen fogantatást,
hanem azon, hogy megtartjátok-e az áldozatos szeretet élésére irányuló kérésemet. Imádkozz fiadért, de inkább a valódi megtérés kegyelmét kérd a számára, arra sokkal nagyobb szüksége van.
2. Lányod bérmálkozásának hit nélkül most nem volna semmi értelme.
Te megbántad, hogy annak idején nem bérmáltattad meg, ezzel a magad része rendben van, a többi nem a te dolgod, hanem leányodé.
3. Akkor tudsz ellenállni a múlt felhánytorgatása késztetésének, ha
tiszta szívből meg tudsz bocsátani férjednek. Imában kérd a segítségemet,
hogy ezt meg tudd tenni! Ha nem sikerül megint ellenállni a kísértésnek, akkor adj hálát azért, hogy ezáltal ráláthatsz erre a gyengeségedre! Foglalkozz
többet Velem a múlt helyett, hiszen a múlt már nincs, Én viszont vagyok, és
sokkal inkább hasznodra válik a Velem való foglalkozás, mint a múlt emlegetése.
Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL és ERŐMMEL!"
*******************************************************
2579.
Kérdező: NYELVIMÁRÓL, KÖZÖSSÉGRŐL, MEDITÁLÁSRÓL
1. Gyülekezeti problémáim vannak.
2. Mire való a közösségben való nyelvima?
3. A meditálást ne erőltessem?
26

HANG: "Drága Barátom!
Az az alapproblémád, hogy még mindig nem Engem s a Tőlem tanultakat teszed az első helyre. Az Én tanításomat kellene nagyon mélyen, alaposan a magadévá tenni, legalábbis nagyon intenzíven elkezdeni (mert ha elkezded, akkor látni fogod, hogy életed végéig fog tartani, vagyis állapotszerű
tanuló leszel), s nem az eddig tanult szellemi módszerekből és gyülekezeti
szabályokból, tanításokból összegyúrni valamit. Állj neki nagyon komolyan,
átelmélkedve, átimádkozva az evangéliumaim tanulmányozásának, vagy/és a
HANG-köteteknek, ismerj meg Engem, és kötelezd el magadat Mellettem!
Ha ezt teszed, akkor majd újra megtalálod szíved békéjét, újra tudsz meríteni
az erőmből. Azt nyilván tudod, hogy nem Én vontam meg tőled kegyelmemet, hanem te keresed másutt, másban a boldogságodat. Az Én kegyelmemből, erőmből csak az tud nap mint nap megtapasztalhatóan meríteni, akinek
abszolút első vagyok az életében, vagyis aki átadja magát Nekem, akinek
szívében otthonra lelek, mert vállalja az áldozatos szeretet útját, azt az Utat,
amelyet földi életem során bemutattam nektek. De ez az ÚT nem mixelhető
más szellemi módszerekkel, áramlatokkal. Más tanítások csak annyiban férnek bele, amennyiben megegyeznek vele.
Azt sem Tőlem tanultad, hogy az érzésekre tedd a hangsúlyt. Ha számodra ez a kontroll, akkor bizony nem csoda, ha elbizonytalanodtál. Az
enyémeket időnként megajándékozom érzésekkel, istenélményekkel, de soha
nem ez a lényeg, soha nem ezt kell keresnetek, hiszen a Földre nem azért jöttetek, hogy jól érezzétek magatokat, hanem hogy éljétek a szolgáló szeretetet,
ami bizony sokszor egyáltalán nem jó érzés. Sőt az enyémeknek is meg kell
élniük a lelki szárazság állapotát, amikor csak a hűségük által tudnak megmaradni Bennem, hogy jól megtanulják, ne az ajándékaim legyenek a fontosak számukra.
A gyülekezeti problémáidat nem fogalmaztad meg elég pontosan, ezért
általánosságban tudok csak válaszolni. Nincs olyan gyülekezet, amely tudna
Engem képviselni. Engem csak emberek tudnak képviselni, s az Engemet
képviselők, tartozzanak bármilyen gyülekezetbe, előbb-utóbb szembekerülnek a gyülekezet hatalmasaival. Alapszabály lehet az, hogy azokat a gyülekezeti előírásokat tartsátok meg, amely Hozzám közelebb hoz, vagy legalábbis nem távolít, de ellent kell mondanotok annak, ami ellene mond az Én
tanításomnak. Rajtam keresztül kell gyülekezetbe eljutnotok, és nem gyülekezeten keresztül Hozzám.
A közösségben való nyelvimának akkor van értelme, ha van valaki, aki
megkapta a megértés karizmáját.
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A helyes meditációról több helyen olvashatsz a HANG-kötetekben,
csak így érdemes meditálni. Erőltetni semmiképpen nem érdemes.
Nagyon szeretlek, várlak, és megáldalak az
ENGEMET MEGISMERÉS VÁGYÁVAL!"
*******************************************************
2580.
Kérdező: ÉGI JELET KAPTAM
Égi jeleket kaptam, s úgy érzem, illik megkérdeznem :
- Mit rontottam el?
- Valamit üzenni akarnak?
- Miért az én személyemet választották?
HANG: "Kedves Barátom!
Ha olvastad a HANG-könyveket, s médiumommal is beszélgettél, akkor már tudnod kell, hogy a lényeg a gyakorlati szeretet élésén van, s nem az
égi jeleken. Nagyon vigyázni kell ezekkel az 'égi jelekkel', mert sokszor előfordul, hogy nem az Égből jönnek, hanem inkább a 'mélyből'.
Az egyéni kíváncsiságot, különlegességre vágyást nagyon meg tudják lovagolni a szemtelen szellemek, akiktől aztán nagyon nehéz megszabadulni. A
legjobb taktika az, hogy ne tulajdonítsatok különösebb jelentőséget az olyan
égi jeleknek, amelyekkel az értelmetek elmélyült ima után sem tud mit kezdeni. Higgyétek el, hogy Én nem adok olyan jeleket nektek, ami összezavar
benneteket, amivel nem tudtok mit kezdeni. Én a világosságot akarom növelni bennetek, Én egyértelmű jeleket adok, olyat, amit ima segítségével feltétlenül meg kell tudnotok érteni, Én nem titokzatoskodok, nem a homályt
növelem. Ha nem ilyen az égi jel, akkor jobb, ha nem foglalkoztok vele többet. Ajánlom helyette a Velem való foglalkozást, az biztos, hogy sokkal inkább javatokra válik.
Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************
2581.
Kérdező: BŰNBÁNÓ ÉS HÁLAADÓ IMA JÉZUSHOZ, LEVÉLEN
KERESZTÜL

HANG: "Drága Testvérkém!
Nagyon köszönöm leveledet, köszönöm, hogy ennyi időt szánsz Rám,
köszönöm, hogy ennyire fontos vagyok neked, köszönöm, hogy Rám bíztad
magad; mindezt akkor is köszönöm, ha elsősorban neked fontos, hogy mindezt megtedd, hiszen a te boldogságod múlik rajta. Akkor is köszönöm, mert
ahogy már a tékozló fiúról szóló példabeszédben bemutattam, itt a Menny28

ben nagy-nagy örömmel várunk minden hazatérőt, minden ébredőt. Minden
megtérés valódi örömünnepet jelent itt nekünk. A tiéd sem volt más! Csak
arra kérlek, hogy maradj továbbra is hűséges, hogy egy örökkévalóságon át
kölcsönösen örülhessünk egymásnak!
Én örömmel szólok hozzád bármikor, s ez sokkal egyszerűbben, közvetlenül is megoldható, és mindenekelőtt sokkal gyakrabban. Nem szükséges, hogy médiumomon keresztül juttasd el Hozzám a mondanivalódat, a
párbeszédima mindig rendelkezésedre áll, ha beszélgetni akarsz Velem (lásd
részletesen a HANG 1. kötetében). És az akkor működik, amikor te akarod,
és Én annyiszor szólok hozzád, ahányszor csak te akarod, s mindig bensőségesen, személyre szólóan, aktuálisan, mindig igazi szívbékét, igazi boldogságot felkínálva. Testvérkém, kérlek, élj ezzel a lehetőséggel, adj nagyon sok
alkalmat Nekem arra, hogy szólhassak hozzád, és mondj el te is Nekem mindent: örömödet, bánatodat, gondodat, és Én mindig megvigasztallak, megenyhítelek, ill. örömödben veled örülök. Így is legyünk egyek! Minimum kétszer mindennap várlak: a reggeli imádban szeretném veled megbeszélni aznapi teendőidet, s azok hogyanját, mikéntjét, az estiben pedig szeretném veled együtt elkészíteni a számvetést az elmúlt napról. Ez legyen mindig a legkevesebb, maximum nincs, minél több, annál jobb, ha nem megy át pótcselekvésbe, vagyis nem a gyakorlati szeretet helyett beszélgetsz Velem. De ha
Velem beszélgetsz, erre nemigen kerülhet sor, mert időben figyelmeztetlek.
Várlak hát, beszélgessünk sokszor, sokat!
Természetesen hasonló módon felveheted a kapcsolatot őrangyaloddal,
más angyalokkal, szentekkel, Anyámmal, s mindenkivel, aki az Én Országomban él. Édesanyádhoz is eljut mondandód közvetlenül is, ha imában elmondod a neki szánt üzenetet, akkor is, ha ő nem szólhat hozzád. Őrangyalod gondoskodik róla, hiszen a szeretet mondatja veled, s ő mindenben lelkesen segít, ami által nő benned a szeretet. Kérd gyakran őrangyalod segítségét,
adj neki sokkal több lehetőséget arra, hogy szolgáljon téged!
Megáldalak a SZOLGÁLÓ SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************
2582.
Kérdező: KÖZELI JÖVŐMRŐL
Osztálykirándulásunk veszélyes lesz-e?
HANG: ”Drága Gyermekem!
Hát persze, hogy a kirándulás nem jelent veszélyt neked, de számodra soha
az életben semmi nem fog veszélyt jelenteni, mert gyermeki szíveddel elkötelezted magad Mellettem. Még barátnőddel is segítitek egymást, Én pedig az
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örökkévalóságig hű vagyok hozzád. A hajad szálát is számon tartom, és szeretettel óvlak, vigyázok rád, hogy csak olyan történhessen veled, ami a javadra válik. Ez nem jelent automatikusan problémamentes, eseménymentes életet!
Mivel te az Enyém vagy, bármi történik veled, azt kell kérdezned magadtól:
miért jó ez nekem? Tudod, mennyire végtelenül szeretlek, hisz egyetlenem
vagy, úgy szeretlek, mint senki mást! Ha még valakit úgy szeretnék, mint téged, kettőt teremtettem volna belőled. Ha valami történik veled, csak azért
történhet meg, mert nem léptem közbe, nem akadályoztam meg, ha pedig
nem akadályoztam meg, akkor az csak hasznodra lehet! A kirándulással kapcsolatban és általában is nagyon jó, ha elviszed a rózsafüzért magaddal, mert
a rózsafüzér eszközként szolgálhat arra, hogy szívedben a szeretet erősödjön.
Melletted állni gondban, bajban életed során azonban nem a rózsafüzér fog,
hanem Én fogok. Ezért a hangsúlyt arra tedd, hogy Én a szívedben éljek.
Megígértem nektek, hogy aki Engem szeretni fog, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és lakást veszünk benne. Ha soha ártó szándék nem lesz
szívedben, ha megbocsátasz mindenkinek, aki neked árt, és ahol tudsz, segítesz azon, aki segítségre szorul, akkor számodra a földi élet a szívedben
Mennyországgá válik.
Megáldalak SZERETETEM és SZÍVBÉKÉM LELKÉVEL!”
*******************************************************
2583.
Kérdező: ABORTUSZRÓL
1. Gyerekemet elvetettem. Isten megbocsát?
2. Rendeződik-e férjemmel kapcsolatom?
3. Elhunyt édesapám a túlvilágon van még?
HANG: ”Drága Gyermekem!
1. Gyermekedet nem azért kellett volna megtartanod, hogy férjeddel
újból összekerülj. Azért kellett volna bármi áron megtartanod, mert egy emberélet kioltása ordítóan ellentétes a szeretettel. Ha tanulmányozod evangéliumaimat, a HANG-könyveket, és ezekből megismersz, nem lehet kérdés
számodra, hogy megbocsátok-e vagy nem! Olvasd el a Mt. 18;22-t és a Lk.
7;41-43-at, bánd meg amit tettél, és ne vétkezz többé. Én megbocsátok neked. A kérdés nem is az, hogy Isten megbocsát-e neked, hanem az, hogy te
meg tudsz-e bocsátani magadnak. A Máté 18;22 önmagaddal szemben is vonatkozik! Csak akkor tudsz igazán befogadni Engem, csak akkor tudod megélni boldogítóan jelenlétemet, ha követsz Engem és magadnak is, férjednek
is, apósodnak is, mindenkinek megbocsátasz. A senkinek nem ártás, min30

denkinek megbocsátás, a segítés mindennek az alapköve. Alapok nélkül nem
építhetsz házat. Házadat a szeretet, az önfeláldozás tégláiból kell felépítened,
ha Országomba akarsz költözni. Ha őszintén kéred, minden lehetőséget megadok neked, hogy annyi szeretetcselekedetre, téglavetésre nyíljon alkalmad,
hogy könnyebb legyen számodra múltad feldolgozása, és jelenedet egyre
boldogabban éld meg. Boldogságodnak az a feltétele, hogy Én éljek a szívedben, nem az, hogy férjeddel együtt élj. Férjeddel való kapcsolatod alakulása kettőtökön áll. Beszélgess Velem többet párbeszédimában (Hang 1, 25
kötet), napra lebontott tanácsokkal tudok segíteni.
Édesapád tudja mi történt veled, és innen segít imáival. Te ugyanezt
teheted érte. Megáldalak a
MEGTISZTÍTÓ BŰNBÁNAT és a
HÁLÁS SZERETET LELKÉVEL!”
*******************************************************
2584.
Kérdező: MI A FELADATOM?
1. Mikor rendeződnek lakásproblémáim?
2. Mi Istentől kapott szerepem?
3. Foglalkozzak-e az ezer éves világbéke megteremtésének
gondolatával?
HANG: ”Kedves Barátom!
Igazi otthonod igazi hazádban lesz, itt, ebben a csodálatos szeretetközösségben, ahol már sok testvéred piheni ki küzdelmes élete fáradalmait.
Földi életetekben csak átmeneti szállásotok lehet, ahogy ezt enyéimnek tudtára is adtam a Mt 8;20-ban. Ha ezzel megbékélsz, sokkal könnyebben meg
tudsz pihenni Bennem. Országotokban, de szerte a világban, számos csőlakónak nagyobb a szívbékéje, mint azoknak, akik biztos kőházakban, rendezett körülmények között élnek. Szeretettel kérlek, tedd Rám a hangsúlyt, ne a
lakásproblémád megoldására! Csak így lelhetsz nyugalmat a földi világ forgatagában.
Életed célja, mint minden testvérednek, a szeretni tanítás. Ebben kell
fejlődnöd, kicsiszolódnod annyira, hogy fény lehess szűkebb és tágabb környezeted számára. Ahogy fényesedsz, úgy kerülsz a véka alól a tartóra. Mt
5;15. Fejlődni, fényesedni úgy tudsz, ha egyre nagyobb terheket, akadályokat
próbálsz meg leküzdeni. Teher alatt nő a pálma. Az első, hogy átléped azok
körét, akik téged szeretnek, és elkezdesz mindenkit szeretni, személyválogatás nélkül. Ha már ez megy, akkor komoly próbatétel olyan embereket szeretni, akik ellenségként bánnak veled. Ha ezt megvalósítod, a legtöbbet tetted
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a Földön, ami megtehető. A fájdalmat, sértést figyelembe nem vevő, bosszút,
haragot, hírből sem ismerő szeretetnek, az ellenség szeretetének, hatalmas,
az egész Földre kiható energiája van. Ennek gyakorlásával járulhatsz hozzá
az ezer éves világbéke majdani megteremtéséhez. Imáidban kérd Tőlem,
hogy minél több alkalmat adjak neked, hogy megmutathasd, megpróbálhasd
szereteted erejét. Bízzál Bennem! Benned élek, veled vagyok. Vess keresztet!
Megáldalak az ÁLLHATATOS SZERETET és
NYUGALMAM LELKÉVEL!”
******************************************************
2585.
Kérdező: SZERETNÉM FÉRJEMET MEGTÉRÍTENI!
1. Hogyan tudnám férjemet Isten felé fordítani?
2. Hihetem-e, hogy tudok gyógyítani?
3. Szeretnék türelmesebb lenni!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Istenhez nem lehet fordítani senkit! Istenhez csak fordulni lehet!
Sem férjedet, sem mást, senki, maga az Isten sem tud Istenhez fordítani, ha
ezt az illető nem akarja. Istent csak a keresők találhatják meg! Aki tökéletesnek tudja önmagát, azzal nem lehet mit kezdeni!
Ha valaki jó szándékú, akkor természetesen érvelni nemcsak lehet, de
kell is amellett, hogy a boldogító Isten nélkül senki nem boldogulhat. Tehát
érvelni, és nem erőszakoskodni! A hatékony érvelésnek mindig alapja az,
hogy aki érvel, az az érveit támassza alá életével is! Tehát csak, aki valóban
törekszik arra, hogy önmagában kialakítsa a benső harmóniát, békét, az remélheti, hogy megfelelő eszköz lesz a boldogító Isten kezében ahhoz, hogy a
kereső emberek általa Istenre találjanak.
2. Gyógyítani mindenki tud! Aki hitben és szeretetben él, abban olyan
gyógyító energiák szabadulnak fel, amelyek feltétlenül alkalmasak arra, hogy
mások is gyógyuljanak általa. Amint a kananita asszony hite által meggyógyulhatott a leánya (Máté 15;28), amint a tetőn leeresztett béna meggyógyulhatott az őt leeresztők hite által (Márk 2;5-12), úgy mindaz, aki hisz és szeret, az lehetővé teszi Nekem, Jézusnak, hogy gyógyító erőm hatni tudjon általa.
3. A szeretet másik neve: türelem! Ez a türelem csak a Felém nyitott,
tehát az alázatos, fegyelmezett lélekben tud gyökeret verni, és megfelelő
gyümölcsöket teremni. A nyitottság, ami az alázat nélkülözhetetlen eleme, és
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a fegyelmezettség, ami a gyakorlati szeretet nélkülözhetetlen eleme, a te hatáskörödbe tartozik, vagyis tőled függ!
E téren is áll a mondás: A gyakorlat teszi a mestert!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS és az ÁLDOZAT LELKÉVEL!"
*******************************************************
2586.
Kérdező: HOGYAN ÉS KIT SEGÍTSEK?
1. Segíteni szeretnék!
2. Álmomban tanítok.
HANG: "Kedves Barátom!
1. A segítőkészséget mindig ápolnotok kell magatokban. Azt azonban,
hogy kit és hogyan kellene segítenetek, Velem és a rászorulóval kell megbeszélnetek.
2. Az alvás a földi életben azt a funkciót tölti be, hogy általa idegileg,
fizikailag regenerálódjatok. Akik nyugodtan alszanak, azok reggel frissen,
kipihenten ébrednek, és új erővel feltöltve néznek az elinduló nap elé.
A reggeli és az esti ima nagyon befolyásolja az álom minőségét! Ha valaki Velem indul reggel, s kéri angyalaim védelmét, s este Rám gondolva,
lelkét Hozzám emelve hajtja álomra fejét, az remélheti, hogy helyesen készül
fel arra, hogy ébrenlétben is szíve békéje biztosítva legyen.
Az álomban történő tanítás jelzi, hogy van adni valód, és lelkileg, szellemileg képes vagy gazdagítani másokat.
Álmaitokban képességeitek, kívánságaitok, és nem döntéseitek nyilatkoznak meg szimbólumokban, képekben. Az alvás állapota nem erkölcsi létállapot. Sem jobb, sem rosszabb nem lesz senki álmai által. Sem bűnt, sem
erényt nem lehet gyakorolnia annak, aki alszik. De igenis, kap jelzéseket az
álmodó arra vonatkozóan, hogy bizonyos képességei az ébrenlétben meg
akarnak nyilvánulni. Ha erre figyelsz, akkor fel fogod ismerni azt, hogy mit
kell magadban jobban elősegítened, és mit kell jobban kézben tartanod.
Álomban a tudatalatti nyílik meg, és tudatos állapotodban is érvényt
akar szerezni magának benned. Ezért az álmokkal való szembesülés nagyon
fontos.
Megáldalak a BÖCSESSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************
2587.
Kérdező: VAN BÜNTETŐ ISTEN?
1. Szeretném, ha egész családom Istennek tetszően élne!
2. Ha nem segítek, pedig segíthetnék, megverne az Isten.
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3. Halottaim nem vették fel az utolsó kenetet.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Hozzám való megtérési szándékod a legnagyobb jelentőségű esemény az egész földi életed során, mert beláttad, hogy Nélkülem nem lehet
életre jutni. Ezen a nagyjelentőségű eseményen felbuzdulva gondolod azt,
családodat az Én segítségemmel el tudod juttatni az üdvösségre. Jól gondolod!
A jó pásztor Én vagyok, Jézus! Családod minden tagját, külön-külön
üdvösségre akarom juttatni, és ebben te főszerepet kaptál! Amint neked Általam, Velem és Bennem van lehetőséged az üdvösségre, úgy egész családodnak Általunk, Velünk és Bennünk van lehetőségük arra, hogy Én otthont találjak náluk, és ők otthont találjanak Nálunk!
Amint te, úgy ők is, csak Nálam találhatják meg boldogságukat, mert
Isten mindenkit Önmagára teremtett, és egymással csak annak következtében
tudtok együtt boldogok lenni, hogy Általam, Velem és Bennem éltek. Úgy
van ez, mint a rádióval. Minden rádió ugyanazt a műsort adja, ha ugyanarra
az állomásra van beállítva. Nektek, mint vevőknek, Rám, mint ADÓRA kell
hangolódnotok. Ebben kell neked különösképpen segítened a többieket!
2. Amikor azt éled meg, hogy mulasztásaidért szenvedsz, akkor nem
Isten büntet, hanem te bünteted önnönmagadat, s az Isten, aki végtelen szeretet, mindenkor megadja a lehetőséget arra, hogy megtérjetek, s így még bűneitek is javatokra válhat! Isten tehát nem büntet, hanem mindig és mindenkor
és mérhetetlenül SZERET!
3. Kétségtelen, hogy segítséget jelenthet egy haldokló számára a szentkenet felvétele. De nem ez dönti el örök sorsát. Ha szívében Hozzám akart
tartozni, akkor szentkenet nélkül is képes vagyok e vágyát teljesítni, s ha nem
ez volt a szándéka, akkor a szentkenet által sem tudok segíteni neki. De
ameddig feltételezhető, hogy vágya volt a haldoklónak e szentségben részesülni, és ezt nem tették neki lehetővé, akkor azok, akik ezt nem tették lehetővé, bár tehették volna, bizony, vétkeztek mulasztással. Ezt meg kell bánni, és
el kell határozni, hogy ilyen nem fog többé előfordulni!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
2588.
Kérdező: ELŐRE MEGÍRTÁK SORSUNKAT?
1. Mekkora bennem a szeretet?
2. Előre megírták sorsunkat?
3. Lehet erőm a betegségem elviselésére?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindenkiben akkora a szeretet, amekkora áldozatra képes. De így is
mondhatom: A SZERETET ÉN VAGYOK! Hited és döntésed alapján annyit
fogadsz el Belőlem, amennyire átadtad magadat Nekem, Jézusnak. Ez az önátadás az, amely csökkenteni, sőt megszüntetni is képes benned minden félelmet.
A helyes szeretet mindig bölcsességgel párosul! Így a házastársi szeretetnek is a lényegéhez tartozik az a bölcsesség, amely nemcsak megőrzi, de
tovább is adja, legalábbis megpróbálja továbbadni a szeretés utáni vágyat annak, aki hajlandóságot mutat ennek elfogadására.
Nem hangoztattam azt, hogy szeressétek házastársatokat, mivel a felebaráti-szeretet elsősorban őt kell hogy megérintse. Ha őt nem érinti meg, akkor ott nincs is igazi szeretet. Más dolog az, hogy valaki nem veszi házastársa szeretetét. Az ilyen ember már nem is igazi házastárs!
Akit a bölcsesség vezérel, az mindig rendelkezik azzal az erőforrással,
amelyből kimeríthetetlenül képes meríteni annyit, amennyire szüksége van
ahhoz, hogy hűséges maradjon. Isten nem engedi, hogy gyermekei erejüket
meghaladó keresztek alatt roskadozzanak!
Aki Engem, Jézust, elfogadott Urának, Megszabadítójának, annak vagy
csökkentem keresztjét, vagy növelem erejét. De magára soha nem hagyom!
2. Mindenki olyan sorsvonalat kapott születésekor, amelyben szabad
akaratától függően jobbá vagy rosszabbá teheti életét. A sorsvonal adott (férfi vagy nő vagy, fehér vagy fekete vagy, ilyen vagy olyan ország lakója lettél,
stb.), de e sorsvonalon belül te döntesz magad boldogságát illetően.
3. Függetlenül attól, hogy valaki egészséges vagy beteg, ha befogad
Engem életébe, akkor az Én erőm az ő ereje is! Tehát mindenre képes, ami a
boldogságát érinti. Bárki lehet Bennem és Általam boldog betegen is, és
mindenki boldogtalan Nélkülem egészségesen is!
Tehát nem az állapotod, hanem a Velem megélt kapcsolatod a döntő!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2589.
Kérdező: SZERETNÉK MAGAMON ÉS MÁSOKON SEGÍTENI!
1. Unokámon festékfoltok vannak. Hogyan lehet segíteni rajta?
2. Istenhez vezető utat keresem.
3. Unokahúgom is anyagi csődben van. Szeretnék segíteni!
HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Unokád testi-lelki állapotát jó, ha figyelemmel kíséred. Testi állapotának vizsgálata az orvosra tartozik. Lelki állapota főleg azon fordul, hogy
mennyire jó szándékú. A te imáid, tanácsaid, vigyázó szereteted sokat tud
segíteni neki, ha tanulékony és figyelmes irányodban. De ezt te kierőszakolni
nem tudod. Én, Jézus, sem tudom kierőszakolni senkiből a jót!
2. Én, Jézus vagyok az ÚT! A soha senkinek nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás és a szolgáló segítés az, amit ÚT-ként elmondottam
és megmutattam nektek. Aki ezt teszi, az az Én utamon jár!
3. Anyagi csőd csak ott van, ahol lelki csőd is van. Először a lelki csődöt kell felszámolni. Ha valaki hisz abban, hogy többet ér, mint a verebek, ha
valaki elhiszi, hogy lakóhelyet veszek benne, ha szeret Engem, Jézust, ha valaki elhiszi, hogy haja szálait is számon tartom, ha valaki elhiszi, hogy benne
jelen van az egész Mennyország, az meg fogja találni az anyagi csődből a kiutat. Te nem térhetsz meg senki helyett. Te nem lehetsz boldog senki helyett.
Te nem fogadhatsz be Engem senki helyett.
Imádkozz azokért, akik nyomorát látva segíteni akarsz rajtuk. Az imának kimondhatatlan ereje, sugárzása van.
Megáldalak az ÁHÍTAT LELKÉVEL!"
****************************************************
2590.
Kérdező: A PÉNZÉRT KAPOTT BEAVATÁS GYÓGYÍTHAT?
1. Jobb, ha nem kötött imával fordulok Istenhez.
2. A pénzért vett beavatás adhat energiát továbbításra?
3. Szeretnék Jézus elvárásainak megfelelni!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Neked azért ajánlottam egy időre a kötött imát, mert szerettelek volna megkímélni a benső elbizonytalanítástól. Mivel te túl érzékeny vagy bensőleg, ezért még az is zavar, ha nem tudod, kitől jönnek a jó, építő gondolatok.
Az volna a jó, ha nem tennél hangsúlyt arra, ki beszél belőled. Meg
kellene elégedned azzal, hogy csak olyan gondolatoknak adj helyet magadban, amelyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak. Gyakorlatilag nem érdekes az, hogy ezek kitől jönnek, Tőlem, Jézustól, vagy valamelyik jó angyaltól, mert ilyenkor a FORRÁS mindig Én vagyok! A kötött imák ebben nagyon tudnak segíteni. De ha te azt tapasztalod magadban, hogy saját szavaid
alapján is építő, vigasztaló gondolatok törnek fel benned, akkor imádkozz
így! A fontos csak az, hogy bensőleg ne légy nyugtalan!
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2. Valójában te nem az energiáért fizettél, hanem a tanfolyamért, amikor a REIKI-t végezted. Akinek fizetned kellett, az majd elszámol ezzel
Előttem.
Természetesen adhatsz, sőt adj is energiát, ha kérik. Tégy minél több
jót! Segítsd azokat, akik ezt lehetővé teszik. Benned élek, tehát Én adom a
benned lévő energiát tovább úgy, ahogy azt jónak látom. Én nem vagyok automata, tehát nem működöm gombnyomásra! De feltétlenül árasztom szeretetemet azokon keresztül, akik szeretnek Engem, Jézust, és nevemben jót
akarnak tenni, segíteni akarnak másoknak.
3. Akkor tudsz elvárásaimnak megfelelni, ha állapottá teszed kettőnk
kapcsolatát. Tehát, ha napközben gyakran fordulsz Hozzám, gyakran adsz
hálát, gyakran dicsőíted Istent, és gyakran kéred Lelkemtől a bölcsesség
adományát.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
BIZALOM és a JÓZAN GONDOLKODÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
2591.
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL
Egy álom magyarázatát szeretném kérni. Sok ember között voltam,
amikor hallottam, hogy Mózesnek hét választottat kell kiválasztani. Gondoltam, én nem leszek ezek között. Ekkor kilépve testemből, láttam az otthagyott testemet. Megnyugodtam, mert átéltem, hogy csak a testem halt meg.
HANG: "Drága Gyermekem!
Álmod azt jelenti, hogy lelked mélyén nincs benned nagyravágyás, de
igenis van benned vágy arra, hogy választott légy. Ez azért nem ellentmondás, mert a választottságot nem úgy fogod fel, hogy ezáltal különb lennél
másoknál, hanem úgy, mint ajándékot, szolgálatra történő felszólítást.
Álmod a tudatalatti világodba enged bepillantást, és azt hozza felszínre, ami nagyon fontos, a halál tényének helyes szemléletét, s így életed földi
részében is nyugalmat tudsz találni Nálam.
Hidd el, hogy választottam vagy! Hidd el, hogy nemcsak Számomra,
Jézus számára, hanem sok ember számára alkalmas vagy arra, hogy Én, Jézus, iránymutató tudjak lenni benned!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2592.
Kérdező: MI A LEGFONTOSABB TEENDŐ SZÁMOMRA?
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Mi a legfontosabb teendőm?
HANG: "Drága Gyermekem!
Én, Jézus, nem a rendkívüliségeknek, hanem a REND-nek vagyok az
Istene. A te életedben ez azt jelenti, hogy mindig veled vagyok. A legegyszerűbb, a leghétköznapibb, a legszerényebb magatartásodban is ott vagyok szívedben, és Én, Jézus, vagyok az, aki nemcsak téged építelek, buzdítalak és
vigasztallak, hanem az a vágyam, hogy általad, veled és benned is tudjak így
hatni másokra.
Te szeretetem eszköze vagy. De nem úgy, mint egy gép lehet eszköz
egy mester kezében, hanem úgy, mint Isten partnere! Igen, te gyermekem és
partnerem vagy egyaránt. Szinte állandóan tanulnod és gyakorolnod kell a
szeretni tanítást, mert nem attól lesz szebb a világ, hogy te mindenkit szeretsz, amint attól sem lesz szebb a világ, hogy Én, Jézus, mérhetetlenül szeretek mindenkit. A világ attól lesz szebb, ha megtanítjuk az embereket arra,
hogy szeressék egymást. Tehát a soha senkinek nem ártást, a mindig mindenkinek megbocsátást, a segítő szolgálatot ott, ahol erre lehetőséged van. Ez
a feladatod, ezt várom el tőled, ezt szeretném megvalósítani benned és általad.
Hidd el, benned élek, és nyújtom feléd az Én békémet. Ez a benső béke, harmónia, benső derű kell hogy sugározzék belőled!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
2593.
Kérdező: HOGYAN TUDNÉK MÁSOKAT HITRE JUTTATNI?
1. Mindenben Jézust látom. Csak képzelődöm?
2. Mit tegyek, hogy mások higgyenek Jézusban?
3. Meghalt a férjem.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Akkor lesz igazán áldásos a látásod, ha Engem, Jézust, meglátsz a
szegényekben, a rászorulókban, a szenvedőkben és mindazokban, akik szeretet után vágyódnak. Te erre nagyon alkalmas vagy!
Azokban a külső jelekben, alakzatokban, amelyekben Engem vélsz látni, csak azért látsz Engem, mert szeretném, ha embertársaidban látnál, és így
bennük szeretnél, szolgálnál Engem, Jézust. Szeretném, ha nem vonná el figyelmedet semmi attól, hogy önmagad lelkében és nélkülöző embertársaidban vedd észre azt, hogy Én, Jézus, rászorulok a te szeretetedre.
2. Neked nem arra kell törekedned, hogy mások higgyenek Bennem,
hanem arra, hogy általad tapasztalják meg az emberek az Én jóságomat, sze38

retetemet. Főleg a megbocsátó és irgalmas szeretet az, amit szeretnék általad
másokkal megismertetni.
Ha Én, Jézus, nem tudom megtenni, hogy higgyenek Bennem, akkor
nyilván neked sem ezt kell szorgalmaznod. Minden búcsújárás eszköz arra,
hogy szívetekben az Én szeretetemet felismerjétek, és egymást önzetlenül
szeressétek. Az a zarándoklat, amely nem ezt célozza meg, nincs kedvemre,
mert bálványimádás.
Amint Én minden körülményben meg tudtam tenni azt, hogy szeressem
az embereket, még a kereszten is értük imádkoztam, úgy te is képes vagy arra, hogy szeress mindenkit. Ennél jobb apostolkodás nincsen!
3. Férjed valóban már itt van Nálunk! Boldog, és várja, hogy te is készülj arra a csodálatos pillanatra, amikor találkozhatsz Velem, Jézussal, és találkozhatsz vele, aki ma már nem férjed, hanem testvéred Bennem!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
2594.
Kérdező: AZ ELLENTÉTPÁROK SZÜKSÉGSZERŰEK?
1. Igaz-e, hogy harmónia nincs diszharmónia nélkül.
2. Hogyan vagyok a Szentháromságban?
3. Miért fontosabb a benső erő, mint a külső erő?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Nem igaz, hogy nincs harmónia diszharmónia nélkül. Nem igaz,
hogy nincs világosság sötétség nélkül, nem igaz, hogy nincs jóság rosszaság
nélkül. Igaz az, hogy a diszharmónia a harmónia hiánya. Igaz az, hogy a sötétség a világosság hiánya, igaz az, hogy az erkölcsi rossz a jónak a hiánya.
Ne higgy a dualizmusban!
2. Először is, ti soha nem voltatok és soha nem lehettek istenek olyan
értelemben, ahogy Én, Jézus, Isten vagyok! Csak nagyon leszűkített értelemben lehet az isteni szellemeket isteneknek nevezni. Sok isteni ember van, de
Istenember csak Én, Jézus, vagyok! Evangéliumaimban mindig vigyáztam
arra, hogy az Én kapcsolatomat az Atyámmal ne mondjam azonosnak azzal a
kapcsolattal, amely a ti kapcsolatotok az Atyával.
Ti csak részesültök a Szentháromság életéből, de soha nem lehettek
Szentháromság. Amint a szobád csak részesül a Nap fényéből, de soha nem
válik Nappá! Teremtmények vagytok, és azok is maradtok örökre. Nektek ez
a természetes, és természetellenes gondolat az, amikor a teremtmény teremtőnek véli magát, bár valóban képes teremtésre, de soha nem úgy, mint a
TEREMTŐJE!
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Nem tudom elmondani neked, hogy hogyan vagy a Szentháromságban.
Nem, mert a Szentháromságot sem tudom elmondani. Ezekre nincs antennátok! Csak azt tudom mondani, csak ezt tudjátok értelemmel is átlátni, hogy
szeretni egyedül nem lehet, tehát az Isten szükségszerűen közösség kell hogy
legyen, ha Önmagához méltó és Önmagával azonos tökéletesség szükségeltetik ahhoz, hogy kifelé megnyilvánulóan azonos partnerként éljék meg egymás iránti szeretetüket.
A szőlőtő és szőlővessző hasonlattal tudom legjobban érzékeltetni,
hogy ti Általam hogyan tudtok kapcsolódni a Szentháromság éltébe. Lelkem,
aki a kapcsolatok Lelke, nemcsak Isten benső közösségi világát képes EGYGYÉ tenni, de képes benneteket is ebbe az egységbe belevonni úgy, hogy ezáltal véget nem érően képesek lesztek megistenülni, anélkül, hogy teremtményi voltotokat valaha is megtagadhatnátok. Sőt örömötökre szolgál az, hogy
Általam, Velem és Bennem a megistenülési folyamatotokban mindig teremtmények maradtok. Ez biztosítja azt az igazságban megélt alázatot, amely
alapja felmagasztalásotoknak!
3. A benső erőnek nemcsak forrása örök, de örök a célja is. A külső erő
semmit nem ér anélkül a gondolkodás-átalakítás nélkül, amelynek a benső
erő a létalapja. Minden külső erő csak hazudja magáról azt, hogy örök értékeket hordoz. Csak a benső erő képes boldogítóan működni. A külső erők
inkább a kísértések eszközei, amelyek látványos megjelenésükkel nem a boldogság, hanem a bódítás felé csalogatják a földi halandót!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!”
******************************************************
2595.
Kérdező: SZERETNÉK MÁSOKAT BOLDOGÍTANI!
1. Mi a véleménye Jézusnak rólam?
2. Hogyan boldogíthatok másokat?
3. Mi van meghalt édesanyámmal?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mivel életed, mint minden ember élete, döntések sorozatából áll, és
döntéseid jó vagy rossz voltát lelkiismereted jelzi, ezért bármikor, ha lelkiismeretvizsgálatot tartasz, lelked mélyén mindenkor elmondom véleményemet rólad. Jó döntéseidet helyeslem, rossz döntéseiddel fájdalmat okozol
Nekem is, magadnak is.
Számomra éppen a te érdekedben az a fontos, hogy te hogyan vélekedsz Rólam, Jézusról. Minél jobban megismersz Engem, annál nagyobb
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reményem lehet arra nézve, hogy egyre jobban meg is fogsz szeretni Engem,
s így egyre jobban fog növekedni benned a mennyek országa! Ennél fontosabb számodra nem lehet semmi a Földön!
2. Rajtatok kívül a földi élet soha nem lehet Mennyország. De aki Engem, Jézust, befogadja, az a Mennyországot fogadja be szívébe.
Ezt mások helyett megtenned nem lehet! Te csak azt teheted meg, hogy
mások elé éled az Én békémet, és alkalomadtán tanúságot is teszel arról,
hogy minden problémának megoldása Én, Jézus, vagyok! Ha ennél többet
akarsz, akkor olyasmit akarsz, amit Én nem akarok, tehát már nem képviselsz Engem.
3. A vérkapcsolat a halállal megszűnik. De a szeretetkapcsolat örök!
Ez azt jelenti, hogy ma már édesanyád Bennem a te testvéred, és mindaz,
amit szeretetből érted tett, azáltal örök értékű, mert Értem tette. Az Irántam
való szeretetet kell magadban is az első helyre tenned, ha örök értékeket
akarsz gyűjteni magad számára. Azon légy, hogy ne a vérkötelék, hanem az
Isten iránti szeretet kerüljön mindenkor benned az első helyre. Ez nagyon
fontos!
Feltétlenül többet foglalkozz a Földön élők iránti szereteted erősítésével, mint azzal, hogy mi van az elhunytakkal!
Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************
2596.
Kérdező: KIJÖTTEM EGY ELŐADÁSRÓL
1. Gyakrabban álmodtam azt, hogy megbuktam az egyetemen.
2. Homlokomon lévő keresztnek van jelentősége?
3. Kijöttünk egy természetgyógyász előadásáról.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az az önbizalomhiány, az a kisebbségi komplexus, mely tudattalanod mélyén húzódik, olyan fék, amely bizonytalanság érzését hozza fel benned, főleg, ha a jövőddel foglalkozol.
Jobban és többször kellene arra koncentrálnod, hogy a benned boldogító módon élő Isten téged soha nem hagy el! Soha! Egyszerűen azért, mert Isten olyan, hogy soha senkit nem képes elhagyni. Isten olyan, aki mindig mindenkinek rendelkezésére áll mindabban, ami a teremtményei boldogságát
érinti.
Te nem buktál meg sem az egyetemen, sem az élet iskoláján! Egyszerűen arról van szó, hogy félsz a megbukástól, és igazolni akarod önmagad
előtt, hogy félelmed jogos. Nem jogos!
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2. Semmi olyan jelenben vagy jövőben történő jelentősége nincs az általad említett keresztnek, amelyet homlokodon felfedeztél. Ha valami jelet,
szimbólumot megjelenítenék rajtad, amelynek jelentősége van a te oldaladról
nézve, akkor azt világosan, egyértelműen tudomásodra is hoznám. Tévedésben vannak azok, akik azt gondolják, hogy Én, Jézus, rejtvényfejtést kívánnák tőlük.
Az a kijelentésem, hogy Én vagyok a világ világossága, annyit is jelent,
hogy nemcsak átlátszó vagyok, de átlátszóvá is akarok tenni mindent. Nemcsak megmutatni akarom nektek Atyám akaratát, hanem megértetni is akarom azt veletek. Nektek adatott tudni az Isten országának titkait (Lukács
8;10)!
3. Nagyon okosan tetted, hogy kijöttél arról az előadásról, amelyet említesz. Nemcsak te, de Én, Jézus, sem voltam ott jelen olyan értelemben,
hogy hatékony lehettem volna.
Légy továbbra is okos és óvatos! Amit értelmeddel és az Én evangéliumaimmal nem tudsz alátámasztani, azt soha ne fogadd el iránymutatónak!
Sokkal jobban szeretlek és szeretek mindenkit annál, semmint hagynám,
hogy zsákutcába kerüljenek enyéim a nagy Megtévesztő ügyeskedése által!
Csak ott vagyok tehetetlen, ahol nem fogadnak be Engem, Jézust, abszolút
elsőnek.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************
2597.
Kérdező: CSALÁDOMÉRT MIT KELL MÉG TENNEM?
1. Megfelelően segítem gyermekeim szellemi fejlődését?
2. Mit tehetek házasságomért?
3. Mely képességemet kell jobban fejlesztenem?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kivétel nélkül mindhárom kérdésedre egyetlen megoldást tudnék javasolni, a reggeli és esti imáidban történő személyes találkozást Velem, Jézussal. De fontosnak tartom, hogy külön is érintsem kérdéseidet.
Gyermekeid szellemi fejlődése nem hordoz erkölcsi értékeket. Semmiféle ismeretanyag nem tud jobbá tenni senkit. Senki nem lesz boldogabb attól, hogy többet tud. Mindenkit a Velem, Jézussal, való szeretetkapcsolat tud
igazán boldogítani. Neked tehát első és legfontosabb feladatod az, hogy a
Velem való boldogító kapcsolatodat mondd el és mutasd be gyermekeidnek!
Ehhez viszonyítva a szellemi fejlődés említést sem érdemel. A szellemi fejlődés legmagasabb fokán - a teremtények világában - maga a Sátán áll!
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2. Értem, Jézusért, kell tenned mindent! Isten Rajtam keresztül Önmagára teremtett téged. Amennyiben ezt valósítod, annyiban kerül házasságodban minden a maga helyére.
3. Mint az előzőkből is megérthetted, nem egy-egy tulajdonságod körül
kell forognod, hanem Körülettem! Ha Én, Jézus, állok életed központjában,
akkor naponta látni fogod, hogy aznap mire kell jobban ügyelned annak érdekében, hogy ne romoljon kettőnk kapcsolata.
Válaszomat azzal fejezem be, amivel kezdtem. Beszéld meg Velem
reggel az elinduló napodat, és beszéld meg Velem este azt, hogy miképpen
sikerült tartanod magadat a reggeli megbeszélésünkhöz.
Nagyon szeretlek. Engem ez boldogít! Téged is csak a benned élő, égő
szeretet boldogíthat. Csak magadért felelsz! Nem a szövegelés, hanem a
Mellettem tett tanúságtevés a legfontosabb!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2598.
Kérdező: TÖBBEK KÖZÖTT A LITURGIÁRÓL
1. Hogyan lehet Sükösdre eljutni?
2. Szeretnék eljutni Medjugorjebe!
3. Reinkarnációról, különböző liturgiákról, kézbe-áldoztatásról.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az általad kérdezett község minden magyarországi térképen megtalálható.
2. Medjugorje és a többi zarándokhely nem azonos fajsúlyúak. A lényeges különbség az, hogy Medjugorjében ma is vannak jelenések, míg a
többire nem ez a jellemző. Azt viszont nyilván tudod, hogy bármelyik zarándokhelyen lehet lelkileg töltekezni. A döntő az, hogy ne ti akarjátok megmondani Máriának, hogy mit tegyen, hanem akarjátok meghallani, amit Ő
kér tőletek, hogy ti mit tegyetek!
3. Nem jó, ha a reinkarnációval foglalkoztok. Azok, akik hangsúlyt
tesznek arra, hogy a reinkarnációval foglalkozzanak, általában azt szeretnék
tudni, hogy ők kik voltak előző életeikben. Ez nagyon el tud vinni benneteket
a jelen megszentelésétől. Viszályok, szakadások, bárgyú beletörődések,
nagyfokú önfelértékelések, és még sorolhatnám, hogy mi minden szokott következni abból, ha valaki hangsúlyt tesz a reinkarnációra. Én, Jézus, soha
nem tagadtam a reinkarnációt, és párszor tettem rá némi utalást. Ha elolvasod figyelemmel az evangéliumokat, akkor efelől nem lesz kétséged. Más
dolog az, hogy egyes felekezetek tanítják vagy sem.
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Szertartásokkal kapcsolatban tudnod kell, hogy nem a külső megnyilvánulásuk a lényeg, tehát nem a ruha, hanem a tartalmuk, amelyekre utalnak
a különböző szertartások. E tartalmak nem lehetnek ellentétben egymással.
A kézben áldoztatás sokkal emberibb, mint a szájban áldoztatás. Az
embereknek sokkal mocskosabb a szájuk, mint a kezük! Nem is beszélve arról, hogy felnőtt embereket nem illik úgy etetni, mint egy kisbabát!
A fölszentelt kéz pedig nem igaz! Nincs fölszentelt fül, fölszentelt orr,
fölszentelt láb, fölszentelt szem, fölszentelt kéz. Csak fölszentelt ember van,
s ennek lehet jelét adni akár a kézen, a homlokon, a fejen is. De ettől nem
lesz egy homlok, egy fej vagy kéz szent! Te magad is megdöbbennél, ha látnád, tudnád, hogy hány olyan kézzel öltek már embert, amelyet előtte fölkentek.
Használjátok az eszeteket, mert különben roskadozni fogtok a különböző babonák súlya alatt! Csak nem képzeled, hogy az utolsó vacsorán Én, Jézus, a
tanítványok szájába adogattam a kenyérbe-lényegült testemet?! A történelem
folyamán kifejlődött szájba-áldoztatásnak nagyon szomorú és lehangoló egyházpolitikai, hatalmi ambíciók nyitottak teret. Az Én szentségi jelenlétemnek
kézbe adása sokkal emberibb, mint a szájba adása.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
2599.
Kérdező: ÁLDÁST KÉREK!
A HANG áldását kérem megalakult csoportunkra!
HANG: "Drága Testvéreim!
Lelkem tiszta lángja, amint a Nap sugara, amikor áthalad a prizmán, és
a szivárvány minden színét kibontja magából, úgy lobban fel bennetek külön-külön lelketek mélyén, és bontakozik ki a szeretet sokrétű, sokszínű,
örömet, békét árasztó jelenlétem mindazokban, akik vállaljátok és kívánjátok, hogy ÁLDÁSAIM legyetek abban a világban, amelyben legtöbb ember
önnön átka alatt roskadozik.
Áldásaim vagytok és áldásaim maradtok mindaddig, amíg a testvérem
"Ébredésem" című versében megfogalmazott alázatról, szolgálatról, szeretetről, önzetlenségről, boldog emberré válásról akartok tanúságot tenni a világban. Áldásaim vagytok mindaddig, amíg "A GYERTYA LÁNGJA" című
vers alapján "a bizonyság ÚT-ja, ártás nélkül, segítve, megbocsátva" jellemez benneteket. Ez vagyok Én, Jézus, bennetek és általatok a világban.
Minden reggel úgy induljatok útra, mint az Én áldásaim. Este pedig adjatok hálát azért, mert szebb, békésebb, elviselhetőbb lett általatok a világ!
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Én, Jézus, testvéri szeretettel ölellek és hordozlak SZÍVEMEN különkülön és együtt is benneteket!
*******************************************************
2600.
Kérdező: ISTEN EGYSZÜLÖTTJE VAGY?
1. Mit jelent az, hogy Isten EGYSZÜLÖTT Fia vagy?
2. A jógik mennyiben hasonlítanak Hozzád?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Az emberi nyelv képtelen kimerítően hordozni olyan tartalmakat,
amelyek Istent, Isten életét próbálják kifejezni.
Az Isten benső világa a SZERETET világa. A ti szavaitokkal csak azt
lehet ERRŐL mondani, hogy KÖZÖSSÉG! E KÖZÖSSÉG egyike
teremtményesült, mint EMBER. Őt, tehát Engem, Jézust, hívjátok így, hogy
EGYSZÜLÖTT. Ez nem csupán azt jelenti, hogy nincs Belőlem több - belőled sincs több -, hanem azt is, hogy Nekem nem részesülnöm kellett az Isten
természetében, mint nektek, hanem örök hordozója vagyok ENNEK a természetnek. Ezt ti úgy fejezitek ki, hogy egylényegű vagyok az Atyával. Egyenlően és közösen hordozzuk Isten természetét Atyám akaratából a Szentlélek
által, aki nem nevezhető EGYSZÜLÖTTNEK! Ő egységünk közös Lelke.
Befelé közös AJÁNDÉK, kifelé közösen megnyilvánuló ERŐ ÉS ÉLET!
2. A jógik és minden teremtmény annyiban hasonlít Hozzám, amenynyiben azt a szeretetet éli és sugározza, amelyet Én elmondottam és bemutattam nektek. Senki nem juthat az Atyához, csak Énáltalam (János 14;6)!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2601.
Kérdező: ERŐÉRT KÖNYÖRGÖM!
Egy nagy szenvedő kér erőt, bátorítást.
HANG: "Drága Gyermekem!
Eddigi életed kálváriája nagyon hasonlít ahhoz a keresztúthoz, amit
Nekem, Jézusnak, kellett járnom közöttetek. Az Én életemben először a benső fájdalmak gyűltek, növekedtek annyira, hogy eljuttattak a vérrel verejtékezésig. Utána a testi fájdalmak embere lettem, míg a kereszten ki nem leheltem lelkemet.
A te kálváriádat nagyon megértem és szenvedem is, mert nagyon szeretlek. Segíteni csak azzal tudok neked, hogy irányt mutatok. Helyetted sem
hinni, sem remélni, sem szeretni nem tudok. Ezek azok az erőforrások, amelyekből merítened neked kell, hogy szíved békéjét Nálam megtaláld.
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"Jöjjetek Hozzám, mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet terhét hordozzátok (Máté 11;28-30)!"
Imáid által nagyon tudsz segíteni magadnak és másoknak egyaránt!
Szenvedéseidben sem engedem, hogy szíved békéjét elveszítsd! Ha szenvedéseid nagysága felülmúlja erődet, akkor tudnod kell, hogy az Én erőm a te
erőd is. Az Én erőm végtelen, kimeríthetetlen!
Benned akkor is valóság lehet az Én jelenlétem, tehát az Isten Országa,
ha testeden és körülötted pokol az élet. Bármilyen nagy a vihar, a tenger mélyét nem tudja fölkorbácsolni. Ott csend és béke honol. Ez csak akkor szűnne
meg, ha vulkán törne fel a tengerből. A te lelked mélyén, éppen azért, mert
Én, Jézus, ott vagyok, mindig jelen van az égi béke! Csak ne engedd, hogy a
zúgolódással, hitetlenséggel, gyűlölködéssel vulkán törjön föl benned.
Erőm benned él! Megáldalak az ÁHÍTAT és a BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************
2602.
Kérdező: MINDENKI TALÁLKOZIK VELED ODAÁT?
1. Van olyan, hogy valaki nem találkozik Veled odaát?
2. Van-e reményem, hogy már nem kell újra a Földre születnem?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Velem mindenki találkozik, amikor elhagyja a Földet. Pontosan ez a
találkozás lesz az oka annak a döntésének, amelyet a "jövője" érdekében
meghoz az, aki Velem szembesül.
Én, Jézus, a világ világossága vagyok! Mindenki Általam tud csak belekerülni abba a FÉNYBE, amely helyes önismeretre juttat mindenkit kivétel
és protekció nélkül! Ekkor fog teljesen egyértelművé válni az, hogy mit jelentett e kijelentésem: "Én vagyok az IGAZSÁG! (János 14;6)!"
2. Természetesen van reményed arra, hogy végleg a mennyek országának lakója maradj. Aki elfogad Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának,
tehát az, akinek életében abszolút Első lehetek, annak nem kell tartania attól,
hogy elveszítheti azt a boldogságot, amelyet a Velem kapcsolatos színről
színre látás jelent.
Sokkal jobban szeretlek benneteket, semmint gondolnátok!
Magadnak azzal bizonyítod, hogy elfogadtál Engem abszolút Elsőnek,
ha örömmel és rendszeresen foglalkozol Velem imában és tanulásban egyaránt. Ezek nélkül csak üres formaság, tartalom nélküli kijelentés az, hogy
Én abszolút Első vagyok.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
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2603.
Kérdező: KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEIM VANNAK
1. Mások szerint valami sugárzás árad belőlem. Miért?
2. Isten és ember iránti szeretetre tanítok mindenkit.
3. Ráérzek mások bajára.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Életed szenvedései megérlelték benned azt a szeretetet, amely nem
más, mint az Én, Jézus, életem benned. Ennek a szeretetnek sugárzása gyógyító erőt hordoz. Ezt az erőt a te hited és mások hite alkalmazni tudja
olyankor, amikor olyan feladat előtt álltok, amely boldogságotokat érinti.
Köszönd meg, hogy Lelkem felhasznál arra, hogy a szolgáló szeretet
életét gyakorold mások lelki-testi javára.
2. Nagyon természetes, hogy boldogságod forrását másokkal is meg
akarod osztani. Ha ezt nem tennéd, akkor le is állna benned az Én életem fejlődése.
Szeretni szóval és tettel egyaránt fontos. Az Én példámon láthatod,
hogy tettem a jót ott, ahol erre lehetőséget kaptam, s legfőbb feladatomnak
azt tartottam, hogy hirdessem az Általam bemutatott gyakorlati szeretet fontosságát. Elsősorban azért jöttem, hogy tanítsak, azért jöttem, hogy gondolkodás-átalakításra szólítsalak fel benneteket, és tanítványaimnak is elsősorban ezt a küldetést adtam: "Tegyetek tanítványommá minden népet!" Tehát
nem szabad véka alá rejteni a tanítás világosságát.
A szó és a tett! Egyik sem hiányozhat ott, ahol Én, Jézus jelen lehetek.
3. Az érzékenységnek az a foka, amely téged jellemez, szintén kegyelem! Az empátia, a másik emberbe való beleérzés biztosítja számodra azt,
hogy nem kell fölöslegesen felapróznod energiáidat, mivel megfelelő időben
és megfelelő helyen tudod alkalmazni azokat mások lelki-testi javára.
Légy hálás azért, hogy a sok-sok szenvedés nem tántorított el Tőlem,
hanem jobban megérlelt, kicsiszolt Isten nagyobb dicsőségére és embertársaid javára.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
2604.
Kérdező: CSAK OTTHON TUDOK IMÁDKOZNI
1. Lelki vezetőmet hitbeli testvéremként kezelem. Jó ez?
2. Elég itthon imádkoznom? Fájnak a lábaim.
HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Adj hálát Istennek gyakran lelki vezetődért, akinek gyógyító ereje
sokat segített eddig is neked. Bízzál benne, mert rajta keresztül még sok kegyelmet akarok árasztani rátok.
Nagyon természetes, hogy ő lelki testvéred neked. Ő Nekem kedves
barátom mindaddig, amíg élni törekszik azt a sok jót és szépet, amit eddig
fölvázoltam előtte. A te hálád és érte mondott köszöneted őt is védeni fogja a
továbbiakban. Tudnotok kell, hogy ahol kegyelmem hatékonyan működni
kezd, ott szeretne gátat vetni a jónak a nagy Megtévesztő. Ezért legyetek éberek és imádkozzatok!
2. A Velem, Jézussal való kapcsolatod nincs helyhez kötve! Számodra
a legfontosabb hinni abban, hogy benned élek (János 14;23)! Bárhol és bármikor szólsz Hozzám, Én mindenkor és mindenhol rád figyelő Jézusod vagyok!
Örülök neked és bízom benned! Megáldalak
ISTENI SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2605.
Kérdező: SZERETNÉK ÁLDÁSBAN RÉSZESÜLNI!
Kérem áldásodat az újra házasodási szándékomra!
HANG: "Kedves Barátom!
Minden olyan kapcsolat, amely abban a szeretetben segít benneteket,
melyet Én, Jézus, mondottam el és mutattam be, éltem meg előttetek, feltétlenül áldásomat hordozza.
Házas-kapcsolatotok általában nagyon beteges kapcsolat. Azért beteges, mert az az eredeti isteni szándék, amely szerint az ilyen kapcsolat egyetlen, halálig tartó kapcsolat, erkölcsileg nem megalapozott.
Azok a házasságra előkészítő előadások, tanfolyamok, amelyeket legtöbb helyen megkívánnak tőletek, nem az alapokat veszik vizsgálat alá, s fogalmazzák feltétlen feltétellé a Velem, Jézussal, történő élő kapcsolatot, hanem csak a felszínt, a szertartást érintik, s némi utalást adnak a jövőre nézve.
E kijelentésem: "Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!", alig
valósul meg, mivel házasságaitokat általában nem Isten köti össze, hanem ti,
éspedig egy szokványos szerződéssel, amely szinte mindkét fél lelke mélyén
nem hoz létre felbonthatatlanságot igenlő döntést!
Mivel az egyházi hatóságok azt feltételezik, hogy a felbonthatatlanság
szándékával kötik a házasulandók házasságukat, ezért aztán jogilag alig igazolható ennek ellenkezője olyankor, amikor e szerződés felbomlik.
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Felbonthatatlan házasság csak két valóban megtért, Engem, Jézust, abszolút ELSŐNEK elfogadott kapcsolat esetén feltételezhető.
Ha azt élitek meg, hogy mindketten lelketek mélyén valóban elfogadtatok Engem, Jézust, Uratoknak, Megszabadítótoknak, akkor biztosak lehettek
abban, hogy nemcsak megáldalak benneteket, de áldássá és felbonthatatlanná
teszem kapcsolatotokat. Bennem bízzatok mindketten! Ha ezt teszitek, akkor
nem fogtok csalódni egymásban sem!
Megáldalak benneteket SZERETŐ SZÍVEM ÁLDÁSÁVAL!"
*******************************************************
2606.
Kérdező: ISMÉT EGY KIRÁNDULÁSRÓL
Veszélyes lehet számomra egy kirándulás?
HANG: "Drága Gyermek!
Véletlenek nincsenek. Így leveledre érkező választ sem véletlenül kapod későn.
Vannak olyan döntések, amelyeket Én, Jézus, helyettetek nem dönthetek el, mert akkor felelőtlenségre nevelnélek benneteket. Nagyon fontos,
hogy földi életetekben tanuljatok meg magatok dönteni, és döntésetekért vállaljátok a következményeket.
Hidd el, nem jó az, ami köreitekben általános, hogy bizonyos döntéseitek következményeiért nem magatokat, hanem másokat szoktatok okolni, főleg ha e következmények kellemetlenek.
Mivel nagyon szeretlek, ezért mondok neked most olyan irányelveket,
amelyeknek a jövőben hasznát veheted.
Először is tudnod kell, hogy az istenszeretőknek minden javára válik.
Tehát, ha befogadtál Engem, Jézust, a szívedbe, akkor te minden szempontból megváltott vagy azon a területen, ami a boldogságodat illeti. Tehát bármi
történik veled, te csak ezt kérdezheted: 'Ez miért jó nekem?' Mert az istenszeretőknek minden csak jó lehet!
Tudnod kell azt is, hogy te akkor fogadtál be Engem, Jézust, az életedbe, ha van komoly reggeli és esti imád. Vagyis reggel megbeszéled Velem az
elinduló napodat, erre kéred áldásomat, szólsz őrangyalodnak, hogy vigyázzon rád, este pedig számon kéred magadtól azt, hogy a reggeli imában átgondoltakhoz mennyire tartottad magadat. Csak az fogad be Engem, Jézust, az
életébe, akinek a befogadás pillanatától kezdve fontosabb nincs, mint az, ami
Nekem is tetszik.
Teljesen mindegy tehát, hogy kirándulsz vagy nem, a döntő az, hogy
Velem, Jézussal, akarsz élő kapcsolatban maradni vagy sem.
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Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2607.
Kérdező: PLÉBÁNOSOK KÖSZÖNTÉSÉRŐL
Nekem kellene búcsúztatni és köszönteni volt és leendő
plébánosunkat.
HANG: "Drága Gyermekem!
Aki olyan jó levelet tud írni, mint te írtál médiumomnak, annak nem
jelenthet komoly gondot az, hogy pár sorban megköszönje eddigi plébánosuk
munkáját, imáját, szeretetét, és ne tudná pár sorban megköszönni azt, hogy
ma, amikor oly kevés a pap, mégsem maradt üresen a parókia amiatt, hogy
elment az, akit elhelyeztek.
Ha csak annyit mondasz, hogy imáitokkal, szeretetetekkel támogatni
akarjátok őt, aki azért jött, hogy Engem, Jézust, képviseljen közöttetek, akkor már el is mondtál minden lényegeset.
Az a kisebbségi érzés, ami el akar uralkodni rajtad, semmi más, mint
egy üres hiúsági komplexus. Ha tudnák, ha hinnéd, hogy mennyire nem érdekes az, amit az emberek gondolnak rólad, akkor sokkal felszabadultabb,
sokkal boldogabb lehetnél.
Életed hátralévő részében komolyan törekedned kell arra, hogy leperegjenek rólad az emberi vélemények. Be kell látnod, hogy te nem attól leszel jobb, ha jó a vélemény rólad, és nem attól leszel rossz, mert nem jó a vélemény rólad. Mindenki olyan, mint amilyen az Isten szemében!
Meg kell említenem, hogy legtöbb helyen az új plébánost nem is szokták köszönteni. Ő maga szokta mondani a beköszönőt!
Megáldalak a BENSŐ BIZONYOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2608.
Kérdező: SZENVEDÉLYBETEG IS VAGYOK!
1. Beteges vagyok. Hogyan segíthetek családomnak?
2. A dohányzásról szeretnék leszokni!
3. A festészethez van tehetségem.
HANG: "Drága Gyermekem!
Sok kérdésed van. Az eddig megjelent HANG-könyvek tízezernél is
több kérdésre adnak választ nektek. Fontos lenne, ha olvasnátok e könyveket,
mert azért írattam azokat. Ma már legfeljebb csak három kérdésre válaszolok
mindenkinek.
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1. A betegség egy nagyszerű állapot arra, hogy kis felelősséggel nagy
feladatot tudjatok végrehajtani.
Egy betegnek azért kisebb a felelőssége, mint egy egészségesnek, mert
korlátozott a mozgás-, az élettere. Az egészség, éppen a nagyobb lehetőségek
miatt, nagyobb felelősséggel is jár! Ez akkor is így van, ha sokan nem is
gondolnak erre. Legtöbb beteg azért akar szinte minden áron egészségessé
válni, mert nem éli át az egészségi állapot erkölcsi súlyát!
A tanúságtevés, amely döntő feladat Mellettem, egy beteg számára abból áll, hogy nem panaszkodik, hanem inkább vigasztalni akarja azokat, akik
körülötte élnek. Erre képes is, mert ha van hite, tehát tud a szív szemével látni, akkor bárki leolvashatja róla azt, hogy Én, Jézus, megoldás vagyok mindenki számára.
Imára is több lehetősége van egy betegnek. A másokért mondott ima
nem hiábavaló! Az ima nemcsak az egeket képes megmozgatni, hanem a
Földet is képes megtérésre alkalmasabbá, elviselhetőbbé tenni. Adj hálát a
betegségedért, és használd fel a nagyobb kegyelmek befogadására, továbbítására az előbb említett módon.
2. Bármilyen szenvedélytől meg tudok szabadítani bárkit, ha eszét és
szívét megtölti Velem. Tehát, ha értelmével bőven megindokolja azt, hogy
miért rossz neki az, ha szenvedélyének rabja marad, és miért lesz jó, ha ennek ellene mond. Szívével pedig igyekszik átélni két dolgot. Az egyik az,
hogy az a szeretet, amelyet Én elmondtam és bemutattam, az elsősorban nem
élvezetben, hanem áldozatban válik mások számára is termékennyé, élővé. A
másik annak elfogadása, hogy az Én erőm a te erőd is, ha együvé tartozunk.
3. A festészeti és egyéb képességet nem elég senkinek csupán önmagában felismernie. Fontos az, hogy álljanak rendelkezésre azok az eszközök is,
amelyek szükségesek egy képesség kibontakoztatásához.
Kérdeztél még elhunyt édesanyádról, és álmodról róla. Ő már sokkal
jobb helyen van, mint földi életében valaha is lehetett volna. Álmod nem az ő
állapotát, hanem a te benső szorongásodat, tehetetlenségi érzésedet tükrözte
vissza.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
2609.
Kérdező: JÖVŐNKRŐL KÉRDEZEM A HANGOT
1. Mi vár rám e közös életünkben?
2. Édesanyám szeretetét meddig élvezhetem még? Ő 73 éves.
3. Lesz-e rokoni kapcsolatom keresztfiammal?
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HANG: "Drága Gyermekem!
Mindhárom kérdésednek közös gyökere a Velem, Jézussal való kapcsolatod. Ha nem ebből indulsz ki, akkor nem jutsz sehová!
1. Az emberi kapcsolatok éppen azért, mert kapcsolatok, nem dőlhetnek el pozitív vagy negatív irányban csupán egyik részéről. Az egészen biztos, hogy boldogságod nem múlhat máson, csak magadon. Ha nem így lenne,
akkor az Isten lenne a leggonoszabb lény a világon, mivel úgy teremtett volna benneteket boldogságra, hogy ennek megvalósulását nem kizárólag tőletek tette volna függővé, hanem volna benne egy olyan bizonytalansági tényező, amelynek nem vagytok urai, kezelői. A végtelen Szentség és Jóság ilyet
nyilván nem tehet!
Reád pontosan az vár további életed folyamán, aminek alapját és gyökerét KETTŐNK kapcsolata mutatja meg.
2. Örökké élvezheted édesanyád szeretetét, ha az ő szívében szeretet
van. Igen! Aki Bennem, Jézusban, hisz, az halált nem lát sohasem (János
11;25-26)! A földi életet is lehet arra használni, hogy egymás szeretetét élvezzétek, de a földi élet lényegét nem ez érinti. A Földön az a döntő, hogy
tudjátok-e szeretni ellenségeiteket vagy sem. A Földre Velem, Jézussal, megjelent az irgalom rendje! Ennek vállalása a lényeg!
3. Pontosítanod kellene, hogy mit értesz rokoni kapcsolat alatt. Neked
lehetnek lelki értelemben testvéreid, felebarátaid és ellenségeid. Te másoknak vagy testvére, vagy felebarátja lehetsz. Ellensége nem lehetsz senkinek,
ha Hozzám, Jézushoz akarsz tartozni. Azt, hogy ki a testvéred és ki a felebarátod, a velük kapcsolatban megélt bizalmad mélysége mutatja meg.
Boldogságra teremtett téged az Isten. Boldog csak Bennem, Velem és
Általam lehetsz.
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
******************************************************
2610.
Kérdező: SZÁMOMRA MI A LEGFONTOSABB?
1. Mi a legfontosabb számomra Veled kapcsolatban?
2. Házaséletemmel kapcsolatban kérek eligazítást!
3. Mit tartasz még fontosnak közölni velem, Jézusom?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valóban szólok közvetlenül hozzád, és nagyon fontos, hogy ez a
közvetlen kapcsolat tisztuljon, erősödjön.
A tisztulás alatt olyan tanulást értek, amely képes rendet teremteni a fejedben. Ehhez a legalkalmasabb eszköz a négy evangélium, és a "Merre men52

jek" című könyv. Fontos lenne még az is, hogy keress olyan embereket,
akikkel ezekről rendszeresen tudtok beszélgetni. Mint tudod, ahol kettenhárman az Én nevemben jöttök össze, ott Én, Jézus, feltétlenül jelen vagyok.
Ennyit a szellemi tisztulásról.
Ahhoz, hogy szívedben erősödni tudj Általam, két dolog szükséges. Az
egyik az, hogy komolyan el kell hinned, hogy Én, Jézus, benned élek (János
14;23)! A másik a párbeszédima vállalása. Vagyis úgy beszélj magaddal,
hogy építő, buzdító és vigasztaló gondolatokat fogalmazol meg. E gondolatok mindig Tőlem, Jézusodtól, jönnek. Erről bőven olvashatsz a HANG 1.
könyvben.
2. Elég, ha tudod, hogy boldogítani csak Én, Jézus, tudlak benneteket.
Gyakran kérd a BÖLCSESSÉG LELKÉT, hogy férjed ne ellenezzen Engem,
hanem lássa meg, hogy ő csak jól járhat azzal, ha neked Én, Jézus, fontos
vagyok.
3. Legfontosabb az, hogy legyenek komoly reggeli és esti imáid! Ha
csak pár percet is szánsz Rám, ha röviden megbeszéled reggel Velem, hogy
mire kell felhasználod az idődet, szeretetedet, vagyis hogy mit kell tenned, és
amit tenned kell, azt hogyan kell tenned az elinduló napon, este pedig felméred ugyancsak párbeszédimában, hogy mit sikerült megvalósítanod abból,
amit reggel megbeszéltünk, akkor biztos lehetsz, hogy a benned kitisztuló
HANGOM mások számára is boldogítóan fog tudni megszólalni benned.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************
2611.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL
1. Álmomban gyakran sérült csecsemőket ápolok.
2. Mi a feladatom itt a Földön?
3. Agykontrollon a Szűzanyát kértem segítőmnek.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az ártatlan szenvedők felé küldetésed van. Álmod hívja fel figyelmedet. Sok, nagyon sok az ártatlan szenvedő ma a Földön. A könyörtelen
erőszak, a fiatalokat a bódultság felé terelő embertelen reklámőrület, a pénz
imádat, ezek mind lelketlen módon főleg a naiv, hiszékeny, ártatlan emberek
életét igyekeznek egyre elviselhetetlenebbé tenni. E téren tehát fontos szereped van. Te képes vagy benső érzékenységed folytán ráérezni arra, hogy mikor és hogyan lehet lelkileg erősíteni, vigasztalni azokat, akik ártatlan szenvedők körülötted.
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2. Lényegében már az előző pontban megadtam e kérdésedre a választ.
Pontosan az álmom szimbolikus nyelve erre a kérdésedre akar válaszolni.
3. Nagyon okosan tetted, amikor égi édesanyádhoz fordultál. Ő valóban jelen korotoknak a NAGYASSZONYA! Neki nem fárasztó, hanem boldogító azt megélni, hogy kéritek Őt, számíttok Reá, és bíztok abban, hogy
édesanyai szeretetével akar és tud is segíteni azoknak, akik kinyitják szívüket
Feléje!
Megáldalak MÁRIA SZERETŐ SZÍVÉN ÁT
BENSŐ BÉKÉMMEL!"
******************************************************
2612.
Kérdező: AGGÁLYOS VAGYOK
1. Milyen léleknek látsz engem, Uram?
2. Aggályos lelkű vagyok.
3. Sok negatív gondolat ébred fel bennem.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, mindig a szívemen át nézlek téged. Ezért nem is tartom
fontosnak azt, hogy te milyen vagy a magad szemében. Az Én szememben és ezt tudnod kellene már - az egyetlenem vagy! Tehát nem az az érdekes,
hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy!
2. Mindaddig, amíg nem az Én jóságomra, hanem a te saját tökéletességedre teszed a hangsúlyt, nem tudod meglelni szíved békéjét. Az Én békémet csak az találja meg, aki nem önmaga tökéletességére, hanem Reám, Jézusára, épít. Ha ezt teszed, akkor annak sem szabad - legalább a te szívedben
- zavaró körülménynek lenni, ha muzulmán vagy. Én, Jézus, mindenki számára út, igazság és élet vagyok. Senki sem jut az Atyához, csak Énáltalam!
3. Az Én erőm a te erőd is. Tehát benned vagyok mindazzal az energiával, amely szükséges ahhoz, hogy megtaláld Bennem békédet még akkor is,
ha a negatív erők, mint valami zavaróállomások, el akarják terelni figyelmedet az Én irgalmas szeretetemről.
Amikor arról beszéltem, hogy nem az egészségeseknek kell az orvos,
hanem a betegeknek, akkor ezt elsősorban lelki, szellemi értelemben gondoltam. Adj hálát a negatív gondolatokért, mert ezek különösen lehetővé teszik
benned azt a felismerést, hogy Reám, Jézusra, mint lelki, szellemi orvosra is
szükséged van.
Nem a félelem lelkét hordozod, hanem a fogadott istengyermekség lelkét. Ezért nevezheted az Én Atyámat a te Atyádnak is!
Örülök neked! Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
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******************************************************
2613.
Kérdező: HOL VAN SZABADSÁGOM HATÁRA?
1. Akin segítek, mikor engedhetem el?
2. Helyesen teszem, ha bekapcsolódom egy tanfolyamba?
3. Újjászülettem-e már?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindenkinek ott ér véget a szabadsága, ahol a másiké kezdődik.
Egyáltalán nem nehéz felismerni ezt a határt, mivel a szeretet szeme e téren
szinte csalhatatlan. Amit nem akarsz magadnak, az ne akard másnak. Amit
szeretnél magadnak, azt akard másnak. Tehát soha és semmiképpen sem szabad erőszakoskodnod! Akkor sem, ha te a másik számára ezt látnád jónak.
Ne akarj senkinek olyat, amit magadra építettél. Rám, Jézusra való tekintettel
feltétlenül meg fogod találni a megfelelő mércét. Csak semmiféle uralkodás,
semmiféle erőszakoskodás, semmiféle "akaratátvitel"! A szolgáló szeretet
akkor igazi, ha az Én, Jézus szemével nézi a világot.
2. Nem teszed helyesen, ha bekapcsolódsz az általad említett tanfolyamba. E tanfolyam pénzcentrikus. Tehát nincs közöm Hozzá!
3. Az újjászületés feltétele az, hogy elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak,
Megmentődnek. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy amikor e szándékodat
kifejezted Előttem, Jézus előtt, attól a pillanattól kezdve reggeli imáidban
megbeszéled Velem, hogy mire kell használod az idődet, szeretetedet. Vagyis azt, hogy mit kell tenned, és hogyan kell tenned azt, amit tenned kell az elinduló napon. E pillanattól kezdve egyre jobban meg akarsz ismerni a Bibliában található evangéliumaim alapján. E pillanattól kezdve abszolút Elsőnek
kell lennem a te életedben. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy konkrét formában nincs második, mert mindig Én mondom meg neked, hogy mit kell tenned.
Ha a fenti gondolatokat magadévá teszed, akkor az Én részemről feltétlenül megvalósítom az újjászületést, amely nélkül nincs mennyek országa,
ahogyan János evangéliumában a 3;3-ban olvashatod.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************
2614.
Kérdező: NEM EGYFORMA ESÉLLYEL INDULUNK AZ ÉLETNEK
1. Miért nem jut minden csecsemőnek normális szülő?
2. Miért vált szinte lehetetlenné az életem?
HANG: "Drága Gyermekem!
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Két kérdésednek egyetlen gyökere van, s Én, Jézus, most erre akarok
rámutatni.
A gyökér te magad vagy! Szó sincs arról, hogy bárkit is Isten akaratából igazságtalanság érhetné! Kikerülhetetlenül szembesülnötök kell egyszer
azzal a gondolattal, hogy volt előző életeitek következménye vár rátok a jelen életetek folyamán. A reinkarnációban csak a megtérni nem akaró hatalmasok, főleg bizonyos vallások vezetői nem akarnak hinni, mert ha hinnének, akkor nem basáskodhatnának alattvalóikon, nem törekednének különböző rangkórsággal egymásnak semmit érő címeket osztogatni, s magukat
különbnek, sőt, létükben, ontológiailag különbnek értékelni másoknál.
Ahhoz, hogy előző életeidből le tudd faragni mindazt, amit az örökéletbe át nem vihetsz boldogító tartalomként, kellett vállalnod azt a körülményt, amelyben születtél.
A másik szempont, amelyet tudomásul kell venned, az, hogy jelen életedben sem úgy álltál a téged körülvevő eseményekhez, ahogy azt Én, Jézus,
mindig elvárhattam volna tőled.
A boldogság soha nem lehet a körülmények függvénye! Isten nem jó
Isten lenne, hanem a világ legnagyobb gonosztevője, ha a körülményektől
tenné függővé szívetek benső békéjét.
Pontosan a te faludban van egy asszony, aki időnként minden hónapban, de van, amikor minden héten, iszonyatos szenvedések közepette szinte
meghal Irántam való szeretetből, és mégis mérhetetlenül boldog.
Drága Gyermekem! Ne hidd, hogy nem értelek meg. Igazán csak Én,
Jézus, értem meg és látom tisztán lelked sebeit. Tudok is segíteni, de nem
körülményeid által, hanem azáltal, ha vállalod a gondolkodásod átalakítását.
Tehát belülről tudom csak elindítani benned életed boldogságának meglátását. Nincs olyan szellemi lény a világon, akiben Isten ne lenne benne boldogító módon. De amint a legnagyobb értékű bankjegy sem ér semmit annak
zsebében, aki nem tud róla, úgy Isten jelenléte sem tud boldogítani ott, ahol
nincs meg ehhez a belátás, meglátás, tehát az élő hit.
Nem a levegőbe beszéltem akkor, amikor felkértelek benneteket arra,
hogy jöjjetek Hozzám, ha elfáradtatok és az élet terhét hordozzátok. Igaz, az
Én békém elfogadásának részetekről van egy feltétele. Ezt így fogalmaztam
meg: Vegyétek magatokra az Én igámat! Tehát a nem-bántás, megbocsátás,
segítés keresztje nélkül nem tudom átadni senkinek azt a szívbékét, amelyre
mindannyian vágyódtok.
Hidd el, hogy Én, Jézus, azok számára, akik abszolút Elsőnek állítanak
be Engem életükbe, a körülményeiknek is az Istene vagyok. Olyan nincs,
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hogy elhagytam volna valakit, aki hű maradt Hozzám! Én, Jézus, csak jobb
lehetek mindenkinél, és nem rosszabb!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
******************************************************
2615.
Kérdező: MIÉRT KELL ANNYIT SZENVEDNEM?
1. Mit vétettem, hogy annyit kell szenvednem?
2. Mit tegyek, hogy szűnjenek fájdalmaim?
3. Lesz-e társam, aki segít minden körülményben?
HANG: ”Drága Gyermekem!
1. Jelen szenvedéseid oka az, hogy nem úgy akartál boldog lenni, illetve nem úgy akartak boldoggá tenni, ahogy Isten rólad ezt elgondolta. Ez kivétel nélkül minden Földre született szellemi lényre áll.
A mondat első részét felfoghatjátok büntetésnek, amelyet önmagatoknak okoztatok, a másik részét pedig az önismeret útjának, illetve a szeretetben való növekedés lehetőségének.
A földi élet soha nem Mennyország! Pokol, ha nem vagytok élő kapcsolatban Velem, Jézussal. Pokol akkor is, ha külsőleg csupa bódulat. Pokol
ilyenkor is, mert csak meneküléssel lehet elviselni. Aki bódulatban él, az
menekülésben él. Menekül az elől a szembesülés elől, amely helyes önismeretre segíthetné, és ráébreszthetné arra, hogy a boldogság mindig együtt jár a
szeretetben való növekedéssel.
Mielőtt a Földre lejöttem, és azokon a földrészeken, ahol még ma sem
ismernek Engem, Jézust, az embereket rákényszerítette a józan eszük arra,
hogy a gyakori újraszületés tényét elfogadva helyére tudják tenni, megfelelő
értelmet tudjanak adni jelen szenvedéseiknek.
Az ember alatti világ képtelen a szellemi lények állapotszerű hordozására. Bár szellemek szállhatnak meg állatokat, sőt növényeket is, de nem
válhatnak azonossá ezek életével. Az ember nemcsak várományosa az örök
életnek, hanem hordozója is már a Földön. Éppen ezért mindaddig, amíg
nem az örök értékekkel azonosul valaki, addig nem tudja megtalálni otthonát
ott, ahol csak ezek az értékek dominálnak. A földi élet éppen arra szolgál,
hogy megfelelő értékrendet alakítsatok ki magatoknak, magatokban. Minden
szenvedés erre akar felszólítani benneteket.
Ha valaki minden körülményre és minden testi, lelki fájdalomra, problémára rá tudja kérdezni ezt: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?', az megoldotta életét.
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2. Különböző fájdalmak különböző kezelést igényelnek. Ha konkrét
fájdalom megszüntetését kéred Tőlem, Jézusodtól, akkor tudok konkrét terápiát javasolni. E nélkül neked kell megtalálnod konkrét bajaidra a konkrét
megoldást.
3. Nem lesz társad, aki segít minden körülményben. Ilyen társ egyszerűen nincs! A legodaadóbb rabszolgák sem voltak olyanok, akik minden körülményben uruk segítségére tudtak volna lenni. Ennek egyszerű magyarázata az, hogy nem egymásra, hanem Istenre vagytok teremtve, és mindaddig
nyugtalan marad szívetek, amíg Bennem, Jézusban meg nem nyugszik.
Nagyon szeretlek! Ott vagyok szíved mélyén. Boldogító módon vagyok
benned. Ennek felismerése csak akkor lehetséges, ha vállalod azt a gondolkodás-átalakítást, amire nyilvános működésem elején felszólítottalak benneteket. (Márk 1;15)
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2616.
Kérdező: KAPCSOLATAIMRÓL
1. Férjemben nem bízom már.
2. Isten küldte azt, akivel szeretnék együtt élni?
3. Üzletemmel kapcsolatban kérdezem Jézust.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden párkapcsolatról két dolgot el lehet mondani. Az egyik az,
hogy azt a legnehezebb szeretnetek, akivel együtt éltek, mert ő részben tükör,
amelyben megláthatjátok őszinte önmagatokat. Egyszerűen minden álarc lehullik. A másik az, hogy bármilyen párkapcsolatban eljöhet az az idő, amikor
valamelyik joggal kijelentheti, hogy nem bírja tovább!
E második eset az, mikor lélekben már régen nem áll fönn a kapcsolat.
Ilyenkor Én, Jézus, mindig azzal vagyok, akit elhagytak. Aki azt éli meg,
hogy párja elhagyta őt, annak tudnia kell, hogy vele vagyok, ha ő Velem akar
maradni, ha ő életében nem eszköznek, hanem CÉL-nak értékel Engem, Jézust.
Te most arra a pontra jutottál, hogy döntsd el: egyértelművé akarod-e
tenni kettőnk kapcsolatát még annak az árán is, hogy azt, aki téged lélekben
már régen elhagyott, te testben is elhagyod, vagy pedig úgy gondolod, hogy
nem így gondolod. Helyetted Én nem dönthetek, mert a te életedért te felelsz,
s ezt a felelősséget senkire, tehát Rám sem ruházhatod át.
2. Annyit mondhatok, hogy Én nem küldök senkit hozzád azért, hogy
majd ő biztosítsa boldogságodat, mert ilyen valaki egyszerűen nincs a vilá58

gon! Boldogítani egyedül Én tudlak csak, és mindaddig, amíg ezt be nem látod, bármennyire szeretlek, csak félmegoldásokkal tudsz próbálkozni.
3. Az üzleti tevékenységgel kapcsolatban sem vállalhatom fel a felelősséget helyetted. Annyit mondhatok, hogy Én veled vagyok mindaddig, amíg
nem Engem akarsz felhasználni eszközként üzleted fellendítésére, hanem üzleted mindenkori helyzetét akarod felhasználni eszközként arra, hogy az Isten
országa, tehát a nem-bántás, megbocsátás, rászorulókon való segítés ne csak
elmélet legyen, hanem tanúságtevés is Isten szeretete mellett!
Drága Gyermekem! A megtérés, a benső béke megvalósulása nem kívülről várható, hanem csak benső döntés eredményeként érhető el. Ez a döntés pedig csak élő hit következménye lehet. Minden más próbálkozás csak
felületi kezelése a problémáknak. Végezetül most neked is azt mondom,
mint apostolomnak mondtam, miután egyik tanításomat befejeztem: "Evezz
a mélyre!"
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************
2617.
Kérdező: MIT TEHETÜNK ELHUNYT LEÁNYUNKÉRT?
18 éves leányunk balesetben meghalt. Tehetünk érte valamit?
HANG: "Drága Gyermekem!
Földi életetek értelmét abban láttátok, hogy gyermeketekért éljetek. Ez
a szemlélet előbb-utóbb azt eredményezi, hogy keserű fájdalom járja át a
szülők szívét. Ez akkor is bekövetkezik, ha nem hal meg gyermeketek, csupán jövőjével kapcsolatban nem veszi figyelembe a szülők tanácsait.
Mivel csak az igazság tesz szabaddá mindenkit megkötözöttségeitől,
tehát a vérségi köteléktől is, ezért el kell kezdenetek foglalkozni azzal a gondolattal, hogy gyermeketek elsősorban az Én gyermekem, s nektek egy bizonyos időre átadatott. Nem is annyira az ő szempontja itt a fontos, hanem a tiétek.
A földi élet kifutópályája nem egyenlő méretű hosszal rendelkezik
minden embernél. De amint a repülőnél mindenki tudja, hogy a kifutópálya
mérete feltétlenül okosan méretezett, pedig földi értelem áll mögötte, tehát
minden repülőnek lehetőséget biztosít a felszállásra, úgy a földi élet hossza
is, amelyet égi értelem számított ki, megfelelően méretezett. Nemcsak értelmetlen, de egyenesen hitetlen magatartás azt fájlalni, hogy miért nem élt valaki tovább annál, ameddig élt.
A megoldás az, hogy reggeltől estig a magatok megszentelésén fáradozzatok. Ennek csak egy szelete a gyermeknevelés. Többet és intenzíveb59

ben kell foglalkoznotok Velem, Jézussal! Többet és koncentráltabban kell
olvasnotok az evangéliumokat. Meg kell találnotok azokat az embertársaitokat, akikkel Rólam és a Velem kapcsolatos dolgokról, az örökéletről, lelketek fejlődéséről, a szeretni tanítás hogyanjáról rendszeresen el tudtok beszélgetni, tudtok a világért közösen imádkozni, és legfőbbképpen Engem, Jézust,
életetek legfőbb irányítójának elfogadni.
Leányotok már sokkal tisztábban lát, mint a földi életben valaha is láthatott volna. Ennek természetesen nagy előnye az, hogy látja, őt is csak az
igazság, a helyes önismeret, az Istent helyesen értékelés teheti boldoggá. Ő
ezt már látja, és tesz is azért mindent, hogy megtalálja végleges helyét Nálam.
Ne a Földön akarjatok hát vele találkozni, hanem a boldog örökkévalóságban! Ne arra vágyjatok, hogy ő eljöjjön közétek, hanem arra, hogy
ti eljussatok egykor Hozzánk a jelen megszentelése által.
Azt a rövid kis időt, amit még a földi élet jelent, igazán nem érdemes
megtöltenetek olyan szomorúsággal, amely nektek sem és neki sem jelent
lelki gazdagodást. Ő a ti örömötöknek örül, és fájlalja azt, ha kicsiny hitűek
vagytok.
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************
2618.
Kérdező. MINDENÜTT JÉZUS NÉZ RÁM!
1. Mindenütt Jézus arcát látom.
2. Egyre kevesebben jönnek zarándokolni.
3. Mi van férjemmel, aki halála előtt is imádkozott.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mivel a tudatalatti világod tele van olyan képekkel, amelyeket Rólam, Jézusodról, elképzeltél, ezért rajtad kívül azokat a vonásokat látod,
amelyek fantáziád által Engem, az Én arcomat jelenítik meg. Olyan ez, mint
amikor valaki az á, b, c betűiből, melyek egy lapon olvashatók, csak azokat a
betűket veszi észre, amelyek gondolatait tükrözni tudják.
Arra kérlek, hogy ne arcom vonásait, hanem akaratom, kívánságom,
szándékom tartalmát akard minden áron felismerni és megélni.
2. Az nem baj, hogyha egyre kevesebben indulnak el bizonyos zarándokhelyek felé. Engem, Édesanyámat, mindenütt meg lehet találnia annak,
aki valóban érdeklődik utánunk. Senki ne gondolja, hogy Engem vagy Édesanyámat jobb belátásra lehet juttatni zarándoklások által. Senki ne gondolja,
hogy azt a gondolkodás-átalakítást, amelyet kérek tőletek, visszafordíthatjá60

tok Rám vagy Édesanyámra. Ne gondoljátok, hogy Bennünket imával, szövegeléssel rá lehet venni arra, hogy alakítsuk át gondolkodásunkat a ti elvárásaitok szerint. Csak arról lehet szó, hogy a zarándokhelyeken ne az legyen
a legfőbb vágyatok, hogy hallgassunk rátok, hanem az, hogy ti hallgassatok
Ránk!
3. Férjed már megtalálta azt a helyet, ahol benső békében élheti át azt,
hogy milyen jó az Isten. Földi életének szenvedései lehetővé tették számára
azt, amit a Lázárról szóló példabeszédben Lázárról mondtam: "Most tehát
neki itt vigasztalásban van része (Lukács 16;25)".
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
2619.
Kérdező: GYERMEKEIM NEM SZERETNEK
Gyermekeim ki akarnak rakni a szülői házból.
HANG: "Drága Gyermekem!
Két oka van jelen szenvedéseidnek. Az egyik az, hogy neked is volt
már előző életed, amelyben rosszul bántál szüleiddel, s azért is születtél le a
Földre, hogy olyan szenvedéssel vezekelj előző életed viselkedéséért, amelyben most vagy. A másik ok pedig az, hogy gyermekeidet nem nevelted olyan
istenfélelemre, amilyenre nevelhetted volna.
De nem szabad kétségbeesni! Ha valóban megbánod eddigi életed bűneit, akkor Én, Jézus, a szívedben lakást veszek, és biztos lehetsz abban,
hogy nem engedem meg, hogy erődön fölüli szenvedés érjen. Ha valóban befogadsz Engem, Jézust, az életedbe, tehát ha a senkit nem bántást, a mindenkinek megbocsátást és segítést tartod életedben a legfontosabbnak, akkor
meg fogod tapasztalni, hogy Én, Jézus, a körülményeidnek is az Istene vagyok, és mindent javadra fogok fordítani. De ehhez valóban szükséges az,
hogy együtt élj Velem, tehát az Általam, Jézus által elmondott és bemutatott
szeretetet engedd be a szívedbe akkor is, ha körülötted a gyűlölet tombol. A
földi élet az inkább pokol, mint Mennyország. De annak, aki Engem, Jézust,
elfogadja Urának, Megszabadítójának, tehát aki az irgalmas szeretet útját
vállalja, annak szívében Mennyországot tudok teremteni a legpokolibb körülmények között is.
Megáldalak az ÉLŐ HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************
2620.
Kérdező: MILYEN LESZ A JÖVŐNK?
1. Szeretnénk egy egészséges gyermeket. Lehetséges ez?
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2. Kiegyensúlyozott lesz kapcsolatom szüleimmel?
3. El tudom-e végezni az iskolát?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azt, hogy ki milyen gyermeknek adjon földi életet, nem tőletek függ
elsősorban. Születnek egészséges szülőknek beteg gyermekei, és születnek
beteg szülőknek egészséges gyermekei. Nem ti döntitek el, hogy milyen
gyermeketek legyen. Ez nem tőletek függ.
Számotokra a legfontosabb nem az, hogy lesz vagy nem lesz gyermeketek, sem az, hogy e gyermek milyen lesz, hanem az, hogy ti az Enyéim, Jézuséi vagytok vagy sem. Ha nem ezt tartjátok legfontosabbnak, akkor Én, Jézus, nem tudok mit kezdeni veletek, mert még nem vagytok megtért emberek. Én csak azokkal tudok mit kezdeni, akik elfogadnak Engem, Jézust,
Uruknak, Megszabadítójuknak. Amíg ez meg nem történik, addig csak várakozni tudok rátok, de nem tudok beleszólni életetekbe.
2. Egy kiegyensúlyozott kapcsolathoz mindkét fél jó szándéka szükséges. Szándékotokat az Isten nem befolyásolhatja! Ezért vagytok felelősséggel
megáldott emberek. Ezért kell nektek vállalnotok döntéseitekért a következményeket. Csak az enyéim számára vagyok a körülményeknek is az Istene.
Mindaddig harmóniát tudok biztosítani szívedben, amíg engeded, hogy
abszolút Első legyek életedben. Ez nem függhet sem szüleidtől, sem másoktól. De azt, hogy kettőtök kapcsolata mennyire lesz harmonikus, az mindkettőtöktől függ. E téren nem jósolhatok, mert nincs eleve elrendelés!
3. Az előző pontban említett gondolatok e pontra is adnak választ. Ha
becsületesen tanulsz, akkor el tudod végezni, ha nem, akkor Isten helyetted
nem fog vizsgázni. Mindig áll a tétel: értetek és veletek mindent, de helyettetek semmit!
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
******************************************************
2621.
Kérdező: SÚLYOS TESTI, LELKI GONDOK GYÖTÖRNEK
1. Szétesett a családom, és látásom, szeretetenergiám elapadt.
2. Nagy lelki harcokat kellett vívnom az életemért.
3. Látásom, energiám kezd visszatérni. Hála érte Jézusnak!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Eddigi életed sorscsapásainak okát ne firtasd, mert nem vezetne
előbbre. Ami történt, azt a jövőd érdekében engedte meg az ISTENI
GONDVISELÉS! Magadnak és másoknak lelki javát fogja szolgálni mindaz
a tapasztalat, amelynek így birtokába kerültél.
62

Nagyon fontos tudnod, hogy további életedben nem a kapcsolatoktól
kell elindulnod, hanem saját lelki békéd oldaláról. Csak az egészséges önszeretetre épülhet fel mások iránti egészséges szeretet! Ez nem önzés, mert nem
szerezni, venni akarsz valamit, hanem megtartani, megőrizni az Én, tehát a te
Jézusod jelenlétét.
Saját szíved kapujában állnak őrangyalok, de te is őre vagy az Én jelenlétemnek önmagadban. Csodákra vagyok képes általad és veled, de teljesen
tehetetlen vagyok nélküled! Ez az egymásban levésünk természetes velejárója!
2. Harc nélkül nincs győzelem! Sőt azt mondhatom, hogy ahol a szív
békéje mögött nincs lelki harc, az szinte biztos jele annak, hogy kudarcállapotban van a lélek, tehát nincs, nem lehet ott Isten jelen boldogító módon!
Amikor azt mondtam, hogy kardot jöttem hozni, amely nemcsak családokon,
de saját szíveteken is keresztül vágja magát, akkor pontosan olyan lelki harcra gondoltam, amelynek vállalása nyilvánosságra fogja hozni az Én világ fölötti győzelmemet!
3. Ahogy tért nyer benned az Én jelenlétem, úgy kell gyógyulnod lelkileg, testileg egyaránt. Én, Jézus, mindenben a teljességre törekszem. E törekvésemet ti az idő tengelyén folyamatban észlelitek. Ennek a bennetek végbemenő törekvésemnek a másik neve: szeretetben fejlődés!
Bízzál nagyon Bennem, hogy Én is tudjak nagyon bízni benned!
Megáldalak az ERŐ LELKÉVEL, LELKEM EREJÉVEL!"
*******************************************************
2622.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁBBAN LÁTNI!
1. Mi küldetésem célja?
2. Családom akadály Veled kapcsolatban?
3. A Szentlélekkel tökéletes a gyógyítás.
HANG: "Kedves Barátom!
1. Mint tudod, minden olyan küldetésnek, amely Tőlem, Jézustól ered,
egyetlen célja a szeretni tanítás. Az ehhez szükséges szellemi és gyakorlati
forrásokat Én, Jézus, nyújtom, de neked kell ezeket meglátnod, hogy közösen Velem együtt tudjuk alkalmazni.
Szellemi forrásként az evangéliumok és a "Merre menjek" című hittankönyv állnak a legelőkelőbb helyen. (Természetesen a HANG-könyvek is!)
Feltétlenül fontos forrás még az, hogy értelmes, Engem, Jézust, szerető emberekkel rendszeresen beszélgessetek az előbb említett forrásokról.
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Az említett forrásokhoz kell mérni azokat a könyveket, amelyek Velem
foglalkoznak.
Gyakorlati forrás a reggeli és esti ima-párbeszéd Velem, Jézussal, és
minden emberi kapcsolat, amelyben lehetőséget látsz arra, hogy kimutatva
szeretetedet, szeretetünket, a szeretni tanításra rá tudd hangolni magadat.
2. Szó se lehet arról, hogy bárkinek is el kellene hagynia a családját
azért, hogy Velem jobban EGY tudjon lenni! Csak arról lehet szó, hogy a
családot nem szabad előnyben részesíteni az Én rovásomra. Sem téged, sem
a világot nem a családod szenteli meg, hanem Én, Jézus! De a családod az
egyik legjobb tükör arra, hogy helyes önismeretre juss. A családban lehull az
álarc. Családban nem lehet sokáig senkinek megjátszania magát! Elsősorban
mindenki olyan, amilyen a családjában. Aki nem tanult meg saját családjában
helyesen szeretni, az nem képes erre másutt sem! Az Én Lelkem a kapcsolatok Lelke. Az elhagyás a Szétdobálónak, tehát a Diabolosznak a műve. Ne
higgy azoknak, akik családod elhagyását duruzsolják füledbe!
3. A lélek gyógyulásánál fontosabb nincs a világon! Erre kell tennie
mindannak életét, aki befogad Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának.
Ez a megtérés. Ennek lehet következménye a testi gyógyulás is, de a testi
gyó-gyulásnak sohasem lesz következménye a lélek gyógyulása. A lélek
gyógyulása csak annak a következménye lehet, hogy valaki Engem, Jézust,
mint abszolút Elsőt fogadott be életébe!
Többé-kevésbé mindenki beteg. Amennyiben egészséges valaki, anynyiban nagyobb felelősséget is hordoz. Legtöbb ember könnyebben kerül
Hozzám betegen, mint egészségesen!
A tökéletes gyógyulás az, amikor valaki testi betegségeit nem betegségnek tekinti, hanem kegyelemnek, amely által közelebb tud kerülni Hozzám, és nagyobb szeretetet tud sugározni embertársai felé azzal, hogy türelemre és alázatra irányítja benső szemeiket.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************
2623.
Kérdező: MAGASZTOS KÜLDETÉST ÉRZEK MAGAMBAN
1. Főpapi szintű küldetésem van?
2. Megtalálom azt, aki Jézus szerinti párom lesz?
3. A lottó valóban sátáni találmány?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Csak ti teszek különbséget magasztos és kevésbé magasztos küldetés
között. A szerepeket kiosztó Isten nem személyválogató. Ez a gyakorlatban
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azt jelenti, hogy a szeretni tanításra irányuló küldetés kivétel nélkül mindenki
életében az egyetlen, Istentől célul kitűzött küldetés. Az, aki ezt a CÉLT állandósítja életében, teljesen mindegy, hogy milyen szerepet kapott, üdvözül,
mert elfogadott Engem Urának, Megszabadítójának. Aki nem erre a célra
irányítja mindennap szívének lépteit, az feltétlenül elmegy a LÉNYEG mellett!
2. Aki Engem keres, az számíthat arra, hogy küldök mellé olyan lelket,
akivel együtt jobban tudják küldetésüket, tehát a szeretni tanítást megvalósítani. De aki nem Engem keres, nem Velem akar egyre jobban eggyé válni,
hanem keresi azt, akivel majd ez a Velem való eggyé válás megvalósítható
lesz, az nem fogja megtalálni azt, akit keres.
3. A lottózás önmagában nem ördögi játék. De könnyen ördögivé teheti
azokat, akik nagyon fontosnak, szinte a legfontosabbnak tartják ezt földi életükben.
Ne azon ábrándozz, hogy hogyan és kit segítenél, ha… Hanem arra legyen szemed, hogy itt és most a körületted, a világban élő rászorulókon hogyan segíthetnél!
A Tőlem kapott küldetésnek mindig a lényegéhez tartozik a jelen megszentelése azáltal, hogy a soha senkinek nemártást, a mindig mindenkinek
megbocsátást és a szolgáló, segítő szeretet felvállalását a lehetőségekhez képest mindig megéljétek. Semmi értelme annak, hogy a lehetőségek megnagyobbodásán fantáziáljatok. Az ilyen fantáziálás sohasem Tőlem jön! A Sátán nagyon tud hatni a fantáziára, s pontosan arról tereli el így a figyelmeteket, amit észre kellene vennetek ahhoz, hogy megszentelődjetek.
Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************
2624.
Kérdező: TANULNI VÁGYOM!
Jézus, Mária és a mennyei Atya tanítását fejtsd ki nekem!
HANG: "Drága Gyermekem!
Én, Jézus, egész földi életemben nem tettem mást, mint azt, amit kértél
most Tőlem, Anyámtól és Atyámtól.
E tanítások lényege annak a szeretetnek tanítása, amelynek tartalma ez:
Soha senkinek ne ártsatok, mindig mindenkinek megbocsássatok és segítsetek a rászorulókon lehetőségeitekhez képest.
Mást ma sem mondhatok! E tanításhoz számodra az eszköz az ima és a
tanulás. Ezeket az eszközöket kell használod ahhoz, hogy a gyakorlatban
megfelelj az Általam elmondott és bemutatott szeretet követelményeinek.
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Gyakorold a párbeszédimát! Reggel beszéld meg Velem az elinduló
napodat, s kérd életedre áldásomat. Kérd angyalaimat is, hogy védjenek, erősítsenek és bátorítsanak a hit, remény, szeretet útján.
Este is adj lehetőséget magadnak arra, hogy elbeszélgess Velem! Ne
csak az elmúlt napról, hanem egyebekről is, amit éppen eléd visz Lelkem.
A tanulás eszközei a Bibliában található evangéliumaim, a "Merre
menjek?" című hittankönyv és a HANG-könyvek.
A gyakorlati élet pedig minden emberi kapcsolatban ad lehetőségeket
arra, hogy kimutasd, megéld a benned lévő jelenlétemet, tehát a segítő, szolgáló, másokra figyelő szeretetemet.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
2625.
Kérdező: MIÉRT JÓ NEKEM AZ, AMI NEM JÓ?
Minden zaj nagyon zavar. Miért jó ez nekem?
HANG: "Drága Gyermekem!
Benső érzékenységed miatt a külső zajok nagyon meg tudják nehezíteni életedet. Ennek gyakran bizonyos fáradság is oka lehet. Nem fizikai fáradtságra gondolok. Sőt a fizikai fáradtság némileg enyhíteni is tudja ezt a
benső érzékenységet. Idegzeti fáradtság az, ami gyakran túlságosan érzékenynyé tesz.
Kétségtelen, hogy minden a javadat szolgálja, mivel együvé tartozunk.
De tudnod kell, hogy csak akkor mondhatod őszinte szívvel, hogy jó neked
az, amit szenvedned kell, ha mindent megtettél, ami rajtad állt, e szenvedés
megszüntetése érdekében.
Médiumom, aki e sorokat írja, csak füldugóval tud elaludni azon a helyen, ahol jelenleg él, az állandó kutyaugatás miatt. De lehet a külső kellemetlen zörejt ellensúlyozni más, pl. a rádió hangjával is.
Vannak olyan nehezen elalvók, akik a belégzés, kilégzés imával ringatják magukat álomba. Belégzéskor: "Jézusom", kilégzéskor: "szeretlek" gondolatok nagyon alkalmasak arra, hogy pihentető álomba merüljetek.
Azok a szempontok, amelyeket felsoroltál, csak akkor tudnak eredményesen hatni rád, ha akár az előbb említett eszközöket, akár más, általad jónak felfedezett eszközöket már kipróbáltad.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************
2626.
Kérdező: SZERETNÉM, HA BENNEM ÉLNÉL!
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1. Újjászületett vagy Lélekkeresztelt vagyok-e?
2. Te munkálkodsz bennem és szólsz általam?
3. Sokat szenvedek. Miért?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Neked tudnod kell azt, hogy elfogadtál-e Engem Uradnak, Megszabadítódnak vagy sem! A te oldaladról ennek meg kell lennie ahhoz, hogy az
újjászületés kegyelmében részesülj. Az újjászületésnek egyértelmű jelei vannak. Ilyenek: szívesen gondolsz Rám, a te Jézusodra, szívesen olvasod az
evangéliumokat, de az egész Bibliát is, szívesen olvasod a HANGkönyveimet, és szívesen beszélgetsz olyanokkal, akik szintén szívesen beszélnek Rólam.
A Lélekkeresztség szintén felismerhető. A szerepeket kiosztó Isten a
Lélekkeresztség által ad olyan szerepet, amely munkára és benső békére ad
felszólítást.
Újjászületésed akkor is valós, ha folyamatnak éled meg!
2. Van, amikor én, van, amikor nem Én munkálkodom benned. Mindannyiszor, ahányszor életeddel és szavaiddal építesz, buzdítasz, vigasztalsz,
Én munkálkodom benned, Én szólok általad. Ez már azáltal valóság, ha ezzel
a szándékkal éled, mondod azt, amit élsz, amit mondasz.
3. Nem a Föld a te igazi hazád! Szenvedésed egyre jobban ráébreszt arra, hogy a Föld inkább pokol, mint Mennyország. Ugyanakkor erősíti vágyadat Utánam!
Gondolj gyakran arra: "Mi ez az örökkévalósághoz képest?" A földi
élet egyik legnagyobb hazugsága az, hogy sokáig tart! Nem! Akik már megéltek több évtizedet, azok mind azt tanúsítják, hogy nagyon hamar elszállt.
Hidd el, nekik van igazuk, hisz ők nem fantáziából, hanem tapasztalatból beszélnek!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2627.
Kérdező: LEGYENEK FOGADOTT GYERMEKEIM?
Vegyek magamhoz állami-gondozott gyermeket?
HANG: "Drága Gyermekem!
Csak lelki javadra válik az, ha áldozatot vállalsz olyan gyermekért, akit
elhagytak, aki nem ismeri az igazi szülői szeretetet, aki nem tapasztalja meg
azt, hogy mit jelent, ha valakivel egyénileg is foglalkoznak.
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Nagyon fontos a tiszta szándék! Tehát ne a saját mulandó életed szempontjai irányítsák gondolataidat, hanem az, hogy halálod óráján, tehát az
örökkévalóságban, mit fog jelenteni számodra e döntésed.
Kétségtelen, hogy sem a vérkötelék, mint erőforrás, sem az értelemmel
is feltételezhető született adottságok nem jöhetnek szóba. De ha te nem önmagadért, hanem az áldozatban megmutatkozó szíved szeretetéért vállalod
egy kis élet gondozását, ez feltétlenül vigaszt fog nyújtani halálod pillanatában még akkor is, ha emberileg csalódások sorozatát kell is elszenvedned a
gyermeknevelés folytán.
Ami a legfontosabb: akár vállalsz gyermekgondozást, akár nem, Általam, Velem és Bennem kell élned ahhoz, hogy Én, Jézus, általad, veled és
benned sugározni tudjam azt az Isten Országát, amely elérkezett Általam
hozzátok!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!
*******************************************************
2628.
Kérdező: FÉLEK AZ EVANGÉLIUMOKTÓL
1. Gyógyíthatok, mielőtt tisztában lennék magammal?
2. Miért félek az evangéliumtól?
3. Mit tegyek egy beteg gyermekért?
HANG: "Kedves Barátom!
1. A gyógyításhoz hit kell, és nem az, hogy tisztában légy önmagaddal.
El kell hinned azt, hogy Én, Jézus, mindent megteszek értetek. Ez a minden
viszont mindig szinkronban van az Én szívem szeretetével. Van tehát olyan,
hogy amikor azt akarjátok, amit Én akarok, azért nem történik gyógyulás,
mert Én látom, hogy mi válik valóban javára annak, akit ti betegnek mondotok.
Nagy tévedésben van az, aki úgy gondolja, hogy erkölcsileg jobb az
egészség, mint a betegség. Ó nem! Sokkal több gonoszságot tesznek az
egészséges testű emberek, mint a betegek! Én magam sem gyógyítónak jöttem közétek, hanem tanítónak. Tanításom hitelességéhez hozzátartozott
ugyan az is, hogy tudtam gyógyítani, de ez soha nem volt főszempont Előttem.
Amiért jöttem, azt szó szerint elolvashatod Márk 1;38-ban. Tehát szinte menekültem azok elől, akik gyógyulni igen, de tanításomat elfogadni nem
akarták.
2. Az evangéliumaimtól, ha félsz, akkor elsősorban nem a hiteddel van
baj, hanem Rólam, Jézusról, alkotott, beléd rögzült helytelen elképzelésed68

del, amely szerint jobb, ha nem ismersz Engem, mert ha ismernél, akkor meg
kellene változnod.
E felfogásnak két mérges forrása van. Az egyik az, hogy aki Engem
megismer, az rosszul járhat, tehát Velem rosszul is lehet járni. A másik egy
olyan szellemi restség, amely lustaságból nem nyitott a jobb felé. Mindkét
forrás a pokolból, az ördögtől származik. Velem csak jól lehet járni, és Általam olyan erőnek kerültök birtokába, amely erő csak szabadabbá, boldogabbá
teheti azt, aki Engem megismert. Az Engem megismerés és befogadás részetekről a megtérés, Részemről az egész Mennyország belétek áradása!
3. Az említett beteg gyermekért is meg kell tenned mindent, amire képes vagy! Amire nem vagy képes, azt nem kell megtenned soha! Imádkozni
képes vagy. Erőmet, gyógyító energiámat sugározni képes vagy. Hinni abban, hogy akaratom szerint elindul az a folyamat, amelyet hittel kértek Tőlem
vagy nevemben az Atyától, ennek elfogadására képes vagy. Mit kívánsz
még? Tedd, amire képes vagy!
Megáldalak az ÉLŐ HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!
*******************************************************
2629.
Kérdező. EGY ÁLMOM MAGYARÁZATÁT KÉREM!
1. Volt egy álmom, amelyben egy kicsi és egy félelmetes égitest
közeledett a Földhöz, és én valakivel csodálatosan repültem.
2. Valakivel kapcsolatba kerültem, aki nem hívő.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Eszmék vonzásában élsz. Ezek az eszmék egyre magasabbra hívogatnak, s te a benned élő energiámmal képes is vagy olyan szárnyalásra,
amely messze átlagon felüli.
Valóban csak fölfelé van megoldást felkínáló út. Ez az út Én, Jézus,
vagyok benned! Csak Általam, Velem és Bennem van boldogító életre szóló
kilátás! Ezen az ÚTON nem lehet egyedül járni! Ezen az ÚTON senki nem
lehet magára hagyott!
2. Ami azt a kapcsolatot illeti, ami nem álmodban, hanem a reális életben keletkezett, lehetőség! Részedre lehetőség arra, hogy okosságodat, óvatosságodat, Hozzám való hűségedet, Belém vetett hitedet fel tudd mérni. A
másik fél részéről pedig lehetőség arra, hogy kinyíljon Felém, s Engem, mint
FÉNYT, mint a világ VILÁGOSSÁGÁT beengedje önmagába.
Te őt meg nem térítheted, de te magad egy olyan lehetőség vagy számára, amit ha pozitív módon akar felhasználni, akkor általad az Én békém,
erőm és öröm birtokába kerülhet. Ha pedig nem felhasználni akar saját lelke
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épülésére, hanem kihasználni akar, akkor eggyel több terhelő adat lesz számláján a kihasználatlan lehetőségek listáján.
Nem az tehát a kérdés, hogy Tőlem van e kapcsolat vagy sem, hanem
az, ha már van, akkor úgy kell kezelned tovább, hogy Bennem erősödj általa.
Nagyon szeretlek, és megáldalak az
OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************
2630.
Kérdező: KÜLÖNBÖZŐ IMASZÁNDÉKAIM VANNAK
1. Családom megtéréséért, rendezéséért könyörgök.
2. Zarándokutam kegyelmi sikeréért könyörgök.
3. Égi békéért könyörgök.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden jót belülről, szíved, lelked mélyéből kell elindítanod. Valójában nincs is más feladatod, mint az, hogy úgy gondolkodj, úgy szólj, úgy
cselekedj, hogy az a szíved békéjét biztosítsa, erősítse!
Körülményeid tükrök. Helyes önismeretre senki nem tud a magányban
eljutni. A körülményekből adódó szenvedések mutatják meg azt, hogy menynyire vagy okos, bölcs, türelmes, óvatos, körültekintő, alázatos, bátor, hűséges, élő hittel rendelkező, reményből élő, irgalmas, megbocsátó, benső szabadsággal rendelkező, rugalmas, megértő, és még sorolhatnám tovább. Te
nem felelsz senki másért, csak önmagadért. Senki nem kárhozik el más hibájából, és senki nem üdvözül más erényei által.
Azok, akik a tükröt akarják megváltoztatni, saját maguknak feltétlenül
ártanak, mert nem jutva helyes önismeretre, Istent sem tudják helyesen megismerni.
Te gyakran fordulsz Hozzám, Jézushoz, de valójában nem is ismersz
Engem. Engem csak az ismerhet meg, aki Velem foglalkozik. Velem, és nem
önmagával, nem körülményeivel. Velem, aki megismerhető vagyok a Bibliában található evangéliumaim által. Ezeket kell többször és nagyon mélyen
átgondolnod, ha meg akarsz ismerni Engem, Jézust! Nem elég elhinned,
hogy Én vagyok! Meg kell tanulnod, hogy Én ki vagyok! Amit eddig tanultál
Rólam, az édeskevés! El kell jutnod oda, hogy felismerd: boldogító módon
élek benned! Amíg nem vagy boldog, addig nem mondhatod, hogy helyesen
ismersz Egem!
Én, Jézus, csak azt tudom boldogítani, aki vállalja azt a gondolkodásátalakítást, amelyre nyilvános működésem kezdetén felszólítottalak benneteket (Márk 1;15).
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2. Csak az a zarándokút áraszt kegyelmet, amelyben nem arra teszitek a
hangsúlyt, hogy Mária hallgasson rátok, hanem arra, hogy ti hallgassatok
Máriára. Amíg azt akarjátok, hogy Édesanyám úgy tegyen, ahogy ti szeretnétek, addig Anyám nem tud mit kezdeni veletek. Ő csak ott tud kegyelmi
munkát végezni, ahol arra figyeltek, azt akarjátok, amit Ő szeretne, hogy tegyetek az Ő szent Fia, tehát az Én kedvemért.
3. Bennem, Jézusban, megjelent az égi béke közöttetek. Megjelent egy
rongyos istállóban, s látszatra eltávozott egy bitófán! De csak látszatra. E
szavaim: "Aki szeret Engem..., Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és
lakóhelyet veszünk nála (János 14;23), szent és igaz szavak ma is, és ilyenek
is maradnak az idők végezetéig!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
2631.
Kérdező: BETEGSÉGEM KARMIKUS EREDETŰ?
1. Miért érzek keserűséget a gyomromban?
2. Betegségem karmikus eredetű?
3. Jézustól vannak a karizmáim?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Ha visszagondolsz eddigi életedre, akkor azt kellene természetellenesnek tartanod, ha nem éreznél magadban keserűséget.
A mostani társadon kívül még két nőtől vannak gyermekeid. Mint írod:
"Meg tudtam bocsátani mindkettőnek" E kijelentésed úgy hangzik, mintha ők
lennének egyedül a hibásak azért, ami történt. Talán nem ártana kicsit tisztultabb önismeretre jutnod. Gondolom, ők nem téged erőszakoltak meg annak
érdekében, hogy nekik tőled gyermekük legyen.
A megbocsátás nagyon nagy dolog! De a bocsánatkérés még nagyobb
(Máté 5;23-24)!
2. Betegséged részben karmikus eredetű. Azért részben, mert előző életeid folyamán voltak olyan felelőtlen lépéseid, amelyeket helyre kellett volna
hoznod a jelen életedben, de te ezt elmulasztottad, s így ez a mulasztás jelentkezik testi tünetek formájában. Tehát nem maga a betegséged a
karmikus, hanem bizonyos karmikus görcsök feloldásának elmulasztása az,
amit te most betegségnek élsz meg. Tehát nem valami, hanem valaminek elmulasztása. Ez a valami pedig a felelősségérzet.
De most átestél a ló túloldalára! Nem szabad félned! Nincs mitől félned! Ha növeled magadban az empátiát, a másik emberrel, minden emberrel
való együttérzésed képességét, főleg azokkal, akikről úgy gondolod, hogy
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neheztelnek rád, akkor otthont tudok találni benned, és akkor egyre jobban
éreztetni tudom veled, hogy Isten édes gyermeke vagy Általam, Velem és
Bennem!
3. Minden képességed Istentől van. De egyetlen képességed irányítását
sem veszi át tőled az Isten. Pontosan ezért vagy felelős ember. A nem személyválogató, de feltétlenül szerepeket kiosztó Isten megfelelő képességekkel látott el téged is. Azt viszont, hogy hogyan éled meg Istentől kapott szerepedet, hogyan használod mások javára vagy kárára képességeidet, tejesen
te döntöd el. A jelenben megélt boldogságod illetve boldogtalanságod pontosan megmutatja, hogy jól vagy rosszul használod-e Istentől kapott képességeidet.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
2632.
Kérdező: HARCOLNOM KELL!
Harcban állok valakivel, akivel együtt kellene fejlődnünk.
HANG: "Drága Gyermekem!
Amit te harcnak élsz meg, az az önfegyelemnek, a benned kibontakozni akaró szeretetnek, tehát a fénynek a harca olyan homály ellen, amely zavarni próbálja a tisztánlátásodat.
Ahol feszültség van, ahol harc van, ott feltétlenül akar valamit a lélek,
és ez a valami a szívedben megteremtődő béke kell hogy legyen!
Drága Gyermekem! Erődön felüli kísértést soha nem engedek meg a
téged támadó ártó erőknek! Nem csalatkozhat soha az, aki Bennem, Jézusban
bízik! Az a megpróbáltatás, amin át kell menned, nem gyengíteni, hanem
erősíteni van hivatva a kettőnk kapcsolatát.
Földi életed útján ne az akadályok elhárítására tedd a hangsúlyt, hanem
arra, hogy szíved, lelked megerősödjék annak érdekében, hogy az akadályok
ellenére is haladni tudj Felém, a te Jézusod felé. Azért fontos ez, mert mindazok, akik az akadályok elhárítására teszik a hangsúlyt, tulajdonképpen a rajtuk kívül álló rosszat akarják megsemmisíteni, s ennek nem a lelki fejlődés
szokott a következménye lenni, hanem ennek ellenkezője, vagyis a gyűlölet
kiélesedése.
Aki azért imádkozik, hogy bensőleg megerősödjék, tehát azért, hogy
belőle az örök életre szóló forrás fakadjon (János 7;38), az az Én Lelkemnek
kíván zöld utat adni. A boldogság csak Lelkem munkájának lehet gyümölcse,
velejárója. Lelkem pedig soha nem kívülről, hanem belülről akar dolgozni
bennetek!
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Nagyon szeretlek, és megáldalak az
ERŐ és a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2633.
Kérdező: GYÓGYULÁSÉRT KÖNYÖRGÖM!
Szeretnék meggyógyulni!
HANG: "Drága Gyermekem!
Betegségeddel és e betegség gyógyításával kapcsolatban, amit a HANG
21-dik könyv előszavában olvastál, ott megtalálható annak a címe is, akihez
fordulhatsz gyógyulásod érdekében.
Én, Jézus, feltétlenül azt szeretném, ha földi életetek folyamán olyan
gyógyulásokat élnétek meg, amely gyógyulások belülről történnének, tehát a
lélek sebeinek, a szeretet korlátainak megszüntetését segítenék elő.
A bőr az, ami a külvilággal közvetlenül érintkezik. A különböző bőrbetegségek olyan lelki problémák tünetei, amelyek a külvilággal történő közvetlen kapcsolatokból erednek.
Baráti, családi és egyéb emberi kapcsolataidat kell megvizsgálnod ahhoz, hogy el tudd juttatni szeretetem fényét ezekbe a kapcsolatokba.
A bocsánatkérés és a megbocsátás, a segíteni akarás és a segítségek
békés elfogadása, a megfelelő önuralom és az elvárások helyetti várakozni
tudás, tehát az okos bizalom erősítése. Hinni abban, hogy az emberek általában jobbak, mint amilyeneknek látszanak. Hinni abban, hogy több a megtévedt, félrevezetett ember, mint a gonosz. Rugalmas nagyvonalúság és ezekhez hasonló magatartások segítenek benneteket arra, hogy a test felületén, a
bőrön tisztuljon fel minden olyan hatás, amely akár belülről kifelé, akár kívülről befelé építi és szépíti kapcsolataitokat a külvilággal.
Szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
2634.
Kérdező: FÉLEK!
1. Mi a félelem elleni orvosság?
2. Krisztus szeretet-gyülekezet jó-e? Járjak oda?
3. A nyelvek adományáról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden félelem gyökere a halálfélelem. Nem elég megbarátkozni a
halálfélelemmel, de egyenesen várni és vágyni is kell arra a pillanatra, amit ti
halálnak neveztek, mivel ez lesz az a pillanat, amikor a végtelen Szeretettel
színről színre találkozhattok.
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Én, Jézus, alig vártam már, hogy mint ember, átlépjek ebből a pokoli
világból Atyám országába (Máté 17;17).
A halállal mindenki jól jár. Még azok is, akik a legnagyobb gonoszságot követték el, pontosan azért járnak jól, mert minden gonoszsággal minden
gonosz csak magának árt, hisz az istenszeretőknek minden a javára válik, tehát a halálban megszűnik számára a lehetősége annak, hogy tovább ártson
önmagának. Ezen kívül olyan önismeretre jut mindenki a halálban, amelyben
képtelen tovább hazugságban élni. Azt pedig már többször hallhattad életedben, hogy mindenkit csak az igazság képes megszabadítani.
Tehát a halál angyalával való találkozást úgy kell várnod, mint Isten
angyalával való találkozást. Nem szabad attól félned, hogy szenvedés vár
rád, amelyet nem kerülhetsz el. Hidd el, a halál olyan ébredés, amely feltétlenül kifizethető számlát nyújt be mindenkinek. Ha fájdalmak várnak rád,
akkor ez fog megnyugtatni: megérdemeltem, mivel magam akartam ezt! Ha
örök fénybe öltözöl, akkor ezt fogod mondani: minden kegyelem!
2. Minden olyan gyülekezet, amely az Én szeretetemet szorgalmazza,
jó gyülekezet. Jó annyiban, amennyiben ezt teszi. De minden gyülekezetben
vannak és lesznek olyanok, akik csak mondják, de nem teszik. Nem a gyülekezet változtatása az, ami a lényeg, hanem az Engem, Jézust, elfogadás a
fontos. Ez bárhol megvalósítható, ha valaki valóban akarja.
Aki úgy gondolja, hogy gyülekezetek által kerül közelebb Hozzám, az
téved. Csak a szeretet által lehet Hozzám közelebb kerülni!
3. A nyelvek adományáról már sokszor beszéltek a HANGkönyvekben és más könyvekben. Érdemes vennetek a fáradságot, és elolvasni ezeket. Minden HANG-könyvet azért iratok, hogy olvassátok. Hidd el,
senkinek sem lehet elég az, ha csak a pillanatnyi problémáiban kap bizonyos
eligazítást. A HANG-könyvek minden válasza mindenkinek lelki épülését
szolgálja.
Megáldalak a NYITOTTSÁG és a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************
2635.
Kérdező: SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL!
Hogyan szabadulhatok meg a sátáni energiáktól, zaklatástól?
HANG: "Drága Gyermekem!
Természetesen ismerem jelen állapotodat. De kell, hogy neked is természetes legyen az, amivel Én, Jézus, gyógyítani szeretnélek téged. Mi ez?
Az, hogy nemcsak benned élek, hanem érted élek benned! Ez azt jelenti,
hogy hitedtől függően Én vagyok a te szabadítód!
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Döntő számodra az, hogy ne azt tartsd a legfontosabbnak, milyen vagy,
hanem azt, hogy az Istené vagy.
Most már hiába sopánkodsz amiatt, hogy könnyelműen kitetted magadat kóklerek kezelésének. Mivel ez nem volt tudatos benned, azért nem is felelhetsz ezért. De az bizonyos már előtted, hogy sokkal jobban kell vigyáznotok olyankor, amikor a szellemvilág lényeivel kapcsolatot vesztek fel.
Drága Gyermekem! Feltétlenül van megoldás! Én, Jézus, vagyok a
megoldás! Te szeretsz Engem. Ha elhiszed szavaimat, amelyeket János
14;23-ban olvasol, akkor minden ártó erő támadása lebénul ellened! Egyszerűen csak el kell hinned azt, hogy benned élek! Hogyan kell elhinned? Csinálj úgy, mintha elhinnéd! Ez nem megjátszása a hitnek, hanem gyakorlása!
Ha olyankor, amikor ártó erők zaklatnak, elkezded dicsőíteni az Istent,
akkor ezek az erők hamarosan el fognak kotródni tőled, mert ők nem vállalják azt, hogy okai legyenek az Isten dicsőítésének.
Az első tehát az, hogy nem félni, hanem dicsőíteni! A másik pedig az,
hogy nem különböző természetgyógyászokat keresni, hanem szeretni azokat,
akikkel együtt élsz. A tevékeny szeretetnél jobb orvosság nem létezik sebeitekre!
Neked nem különböző gyógyászokra van szükséged, hanem Rám, a te
Jézusodra! Ott toporgok szíved kapujánál. Csak azt kell mondanod: „Jöjj,
Jézusom! Járjuk közösen ennek a földi életnek poklát a Mennyországgal, tehát Veled a szívemben!” Hidd el, Én kimondhatatlanul szeretlek, és valóban
megszabadítód akarok lenni. De csak annyira tudok érted élni, amennyire te
Értem élsz. A mérce tehát a te kezedben van. Ha az Én kezemben lenne, akkor báb lennél, és nem élő, érző, szerető ember. Bízzunk jobban egymásban!
Megáldalak a BIZALOM és a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2636.
Kérdező: VÁLASZÚT ELŐTT ÁLLUNK
Magam és barátom nevében kérdezem: milyen életutat válasszunk?
HANG: "Kedves Barátom!
Akit ma Én, Jézus, papnak vagy szerzetesnek hívok, annak egyértelműen tudtára adom ezt. Akinek nem adom tudtára, az lényegében bárhogyan
dönt, ha őszinte szeretet él benne Irántam, akkor mindig számíthat Rám, Jézusára! Döntéséért a felelősséget helyette vállalni nem tudom! Őszinte szeretet akkor él benne Irántam, Jézus iránt, ha Értem a házasságot is képes vállalni
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Sem a házasélet, sem a cölibátus nem önmagáért van. Mindegyiknek az
a feladata, hogy Hozzám, Jézushoz, kerüljetek közelebb. Akiben nem egyértelmű az, hogy Én hívom nőtlen életre, és mégis azt választja, az inkább az
élet könnyebbik oldalán akarja élni életét. Ebben feltétlenül csalódni fog.
Nincs könnyebb és nehezebb élet. Csak boldog és boldogtalan élet van! Boldog élet az, amely Általam, Velem és Bennem akarja leélni földi életét akár
nős emberként, akár nőtlenül. Boldogtalan élet az, amely nem veszi fel mindennap keresztjét, és nem követ Engem, Jézust! Aki boldog akar lenni, annak
a bódultságot kerülnie kell akár házas ember, akár nőtlen. Egyértelműség
nélkül ne vállaljátok a papi, a szerzetesi életet! Ne áltassátok magatokat!
Számotokra a házasélet a természetes életforma. Aki nem ezt választja, annak külön füleket adok a hallásra (Máté 19;12).
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
2637.
Kérdező: ÉDESSÉG UTÁN VÁGYOM!
1. Miért szeretem annyira az édességeket?
2. Bőrbetegségemnek mi az oka?
3. Isten adott nekem egy nagyobb feladatot?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A szeretet utáni vágy benned az, ami fokozott kívánságot idéz elő
benned a különböző édességek iránt.
Aki boldog akar lenni, az nemcsak szeretni akar, sőt! Elsősorban azt
akarja, hogy szeressék. Ez jogos igénye minden szellemi lénynek. De ez után
nem vágyódni, nem törekedni, hanem meglátni, észrevenni kell!
Igen. Az, hogy téged szeressenek, nem a te dolgod! Ez az Isten hivatalához tartozik. Tehát e téren mindig minden rendben van. A gondolkodásátalakítás, amire felszólítottalak benneteket, éppen arra való, hogy felfedezzétek: nem az Istennel van baj! A hiba a ti készüléketekben van, s ezt a hibát
önismerettel, önfegyelemmel és egészséges alázattal lehet kijavítani.
2. A bőrbetegséged szoros kapcsolatban áll az előbb említett problémáddal. A külvilággal közvetlen kapcsolatban álló testfelület és a lélek felszíne szinkronban vannak egymással. Aki vállalja azt, hogy ne a felszínen,
hanem egyre mélyebben építse ki kapcsolatát környezetével, körülményeivel,
annak testén, a bőrfelületen is feltétlenül változás fog végbemenni. Ennek a
kiépítésnek másik neve az önzetlenség. Tehát nem az, hogy szeressenek, hanem az, hogy te tudj önfeledten élni másokért!
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3. Feladataidat főleg a reggeli imáidban kell magadra vállalnod. Tehát
rendre olyan megszokott, átlagos, minden rendkívüliségektől mentes úton
kell elindulnod áldásommal angyalaim társaságában, amely úton szeretetem
és bölcsességem szerint Én, Jézus, átlagon felüli feladatokba is be tudjalak
majd kapcsolni.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKVÉEL!"
*******************************************************
2638.
Kérdező: VANNAK KÖRÜLÖTTEM ANGYALOK?
1. Egy benső látomással angyalokat láttam magam körül.
2. A bennem megélt nyugalom Istentől van?
3. Egyes emberről kérek véleményt!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Angyalok mindig vannak körülötted. Bár ez a körülötted szó csak a
ti oldalatokról nézve igaz. Pontosabb, ha ezt mondom: ahol te vagy, ott jelen
vannak és hatnak is rád angyalaim. E hatás intenzitása fokozódik akkor, ha
kéred őrangyalod, angyaltestvéreid bátorítását, erősítését, gondoskodását. Az
angyalaim által közvetített áldásaim akkor tudnak nagyon hatékonyak lenni
életedben, ha tudatosan kéred erre angyalaimat.
2. A benső béke mindig jele az Én jelenlétemnek benned. De ne különböző kezelésekre, ne különböző személyekre tedd a hangsúlyt, hanem arra,
hogy Én, Jézus, benned élek boldogító módon. Ha ezt teszed, akkor valóban
egymásra találtunk!
3. Emberekről általános véleményt nem mondok, mert kivétel nélkül
minden ember, sőt maga az ördög is, jót, rosszat, egyaránt képes felvállalni.
Testi gyógyulás jöhet az ördögtől is. Sokan lesznek majd, akik, bár sok
csodát tettek földi életükben, mégis ezt fogják hallani Tőlem: "Sose ismertelek benneteket (Máté 7;23)"!
Légy okos és óvatos!
Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2639.
Kérdező: LÁTOMÁSOKRÓL, ÁLOMRÓL
1. Gyermekeim zöld fényt láttak az égen. Mit jelent ez?
2. Mit jelent a látomás a temetőben?
3. Három álom üzenetét segítsd megfejtenem!
HANG: "Drága Gyermekem!
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Én, Jézus, most a látomásokról és az álmokról rövid összefoglalót
adok.
Tudat alatti világotok nem korlátozódik sem a tér-idő dimenzió által,
sem a tudatos értelmetek korlátai által. Pontosan ezért nem fordítható le egy
az egyben az, amit más dimenziók közvetítenek tudatotokba. Gondolj csak a
közismert Pál látomására, amelyet a damaszkuszi úton élt át. Az Ap. csel.ben olvashatod, hogy háromszor is elmondja, és mindig lényegesen másképpen mondja el e látomást!
A látomásoknál - és részben az álmoknál is - a döntő nem a formális
mondanivaló, hanem az élményé! Amennyiben az élmény Hozzám, Jézushoz, visz közelebb, akkor akár közvetlenül Tőlem, amit médiumom meghívásakor vagy Pál meghívásakor történt, akár angyalaim közvetítésével történik, olyan gyümölcsöket terem hosszabb távon, amelyek egyértelműen igazolják, hogy csak Tőlem származhatnak.
Mivel csak a gyümölcseiről ismerhető fel az, hogy kitől származik a látomás illetve az álom, ezért elsősorban nem azt kell kutatnotok, hogy kitől
ered, hanem azt, hogy mit mond. Tehát a döntő a MIT, és nem a KITŐL!
Van egy olyan szint, amelyben mindenkinek birtokában áll a szellemek
megkülönböztetésének adománya. Ez a szint a lelkiismeret szava olyankor,
amikor nagyhatású döntésekről van szó. Soha és senkinek nem adok szívbékét olyankor, amikor más emberek benső döntését, az életüket irányító befolyásoló intézkedésekről van szó. Ilyenkor a döntést hozó mindig tudja, hogy
egyéni érdekeit, vagy mások, az egész emberiség érdekeit szem előtt tartva
hozta meg döntését.
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2640.
Kérdező: BIZTOS JÖVŐT SZERETNÉK!
1. Gyakran bizonytalan vagyok.
2. Problémám a gazdagodás.
3. Szeretnék biztos jövőt előkészíteni családomnak!
HANG: "Kedves Barátom!
1. Bizonytalanságod alapja az, hogy Velem akarsz olyan úton járni,
amely utat te gondoltál ki magadnak. Az nem baj, ha valaki kigondol egy
életutat, s utána Velem akarja ezt járni. A baj akkor kezdődik, amikor valaki
minden áron ragaszkodik az általa kigondolt úthoz, és attól tart, hogy Én, Jézus, majd le akarom őt erről beszélni. Megnyugtatlak, ettől nem kell félned.
Mindaddig veled megyek bármilyen úton, amíg a másoknak nem ártás, a má78

soknak megbocsátás és az a segítő szándék vezérel, amit magadnak is joggal
elvárhatsz másoktól.
A benső bizonytalanság felszámolásának egyik legjobb eszköze a jó
reggeli imádság. Tehát nem az akármilyen imádság!
Jól akkor imádkozol, ha gyermeki bizalommal fordulsz Felém, és így
kéred élő hittel a bölcsesség adományát (Jakab 1;5), angyalaim segítségét,
szerető áldásomat az elinduló napodra.
2. Soha nem az a fontos, hogy kinek mije van, hanem az, hogy amije
van, azt mire használja! Kétségtelen, hogy a gazdagság óriási leleplező erővel bír. Semmiféle anyagnak, sem aranynak, sem gyémántnak önmagában
erkölcsi értéke nincs. Erkölcsi értéket illetve értéktelenséget mindig csak az
emberi szív hordozhat. Úgy a jó, mint a rossz, a szívből, tehát az emberi magatartás törekvésközpontjából ered.
Mindaddig, amíg az előbb aláhúzott mondat tartalmával van tele a szíved, teljesen mindegy, hogy mennyi anyagi javakkal rendelkezel!
3. Mivel téged is csak az igazság szabadíthat meg megkötözöttségeidtől, ezért meg kell mondanom világosan és egyértelműen, hogy e harmadik
pontban foglalt kívánságoddal nem értek egyet. Nincs ember a világon, aki
egy másik embernek, lehet az a világ legcsodálatosabb gyermeke is, jövőjét
biztosítani tudná! Erre senki nem képes!
Sem a mulandó, sem az örökké tartó életet senki nem biztosíthatja más
számára. Még Én, Jézus, sem tudtam és tudom ezt megtenni! Ez mindig csak
KETTŐNK műve lehet! Ebbe másnak beleszólása csak annyiban lehet,
amennyiben Nekem! Tehát amennyiben valaki igényli ehhez a segítséget!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************
2641.
Kérdező: MEDDIG KELL TŰRNÖM?
1. Egy halott asszony kisördögnek nevezett álmomban.
2. Meddig kell tűrnöm férjem mellett?
3. Nem-et mondtam félálomban egy fehérruhás alaknak.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te nem vagy kisördög, hanem a mennyei Atyának édes gyermeke
vagy! Ezt nem elég tudnod, de gyakran gondolnod is kell erre. Igen, mert téged mi mindannyian szeretünk, és nagyon szeretnénk minél több erőt átadni
neked, hogy szívedben béke legyen akkor is, amikor tűrnöd és szenvedned
kell.
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Az, aki kisördögnek nevezett, azért nevetett, mert térfának szánta azt,
amit mondott, és arra is gondolt, hogy te tudsz leleményes is lenni!
2. Aki valóban Engem, Jézust, elfogad Istenének, az szenvedéseimben
is részesül. Volt úgy, hogy Én, Jézus is, eljutottam tűrőképességem határáig,
s ekkor mondtam ilyen szavakat: "Meddig tűrjelek titeket (Máté 17;17)?"
Légy okos és leleményes! Te ne feszítsd pattanásig a húrt. A rugalmas
alkalmazkodás feltétlenül hozzátartozik az igazi szeretethez. Csak akkor, ha
bűnbe akarnak vinni, akkor kell szilárdan ellentmondanod.
Azok, akik az igazukért harcolnak, gyakran pokollá teszik saját és mások életét is.
3. Amire nem-et mondtál félálomban, azt azért mondtad, mert azt láttad jónak, tehát jól tetted, hogy nem-et mondtál!
Még szólok pár szót unokád betegségéről is. Azt jól teszed, ha imádkozol érte. De imádat így fejezd be: "Uram! A Te akaratod szerint gyógyítsd
unokámat!" Azért kérlek erre, mert Én mindenkit szeretnék meggyógyítani,
de legtöbbször nem úgy, ahogy a beteg vagy hozzátartozói akarják, hanem
úgy, ahogy Én, Jézus, látom ezt jónak.
Tehát ne azt mondd: "Ha akarod", mert Én mindenkit gyógyítani akarok! Ha
arra kértek, hogy akaratom szerint gyógyítsak, akkor erősödik bennetek is a
bizalom, és Én is fel tudom gyorsítani gyógyító erőm áradását.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
2642.
Kérdező: ISTEN SZERETETE CSÖKKENHET?
1. Szeret-e engem a jó Isten?
2. Lesz-e társam ebben az életben?
3. Miért gyűlölnek engem egyesek?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, aki az Atyával és a Szentlélekkel EGY vagyok, mindent
elkövettem földi életem folyamán, hogy megértessem veletek: SZERETET
AZ ISTEN!
Szenvedés nélküli szeretet bizonyos értelemben még a mennyek országában sincs, mert mindaddig, amíg gonoszság van a világon, a SZERETETNEK ez feltétlenül FÁJ!
Ha nem tudnád, hát akkor most tudd meg, hogy te az Isten szeretete által létezel! Ha csak egy pillanatra is nem szeretnélek, te a nemlétbe esnél
vissza.
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Neked tehát nem azon kell problémáznod, hogy szeret vagy nem szeret
az Isten, hanem arra kellene törekedned, hogy észrevedd, meglásd, kitaláld,
miben mutatkozik meg életedben az, hogy szeretünk téged. Pontosan azért
szólítottalak fel benneteket nyilvános működésem kezdetén arra, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat, mert meg kell tanulnotok meglátni Isten szeretetét életetekben! Ez boldogságotok alapja! Tehát nem Istennek kell megváltoznia, hogy szeressen téged, hanem neked, hogy észrevedd Isten feléd áradó
szeretetét.
Az, hogy vagy, hogy ember vagy, hogy keresztény vagy, hogy a kegyelem állapotában vagy, tehát benned van az egész Mennyország, hogy az istenszeretőknek minden javára válik, ezek mind-mind az örömnek, a boldogságnak forrásai benned, csak hinned kell, észre kell venned ezeket!
2. A lehetőséged megvan arra, hogy legyen társad, de ne hidd, hogy attól bármi is megoldódna. Minden állapotszerű társkapcsolatnak olyan negatív
hatásai vannak, amelyek legalább annyira nehézzé teszik a földi életet, mint a
társtalanság, csak más minőségben. A döntő tehát akár így, akár úgy, a Velem, Jézusoddal való, élő kapcsolatod! A hangsúlyt feltétlenül erre kell tenned!
3. A gyűlölet annak árt, aki gyűlöl! Akit gyűlölet vesz körül, az feltétlenül saját javára tudja ezt felhasználni, mivel minden körülmény a Földön
olyan tükör, amely pontosan meg tudja mutatni azt, hogy hol tartotok a hitben, reményben, szeretetben. Minél nehezebben elviselhetőbb valakinek a jelen körülménye, annál könnyebb felszítani magában a vágyat az örök haza
után, annál könnyebb elszakadni minden mulandó értéktől, megkötözöttségtől.
Ha valóban érdekel, hogy miért gyűlöl téged valaki, bár nem tartom
fontosnak ennek ismeretét, de az a legegyszerűbb, ha megkérdezed azt, akiről úgy látod, hogy gyűlöl. De ismétlem! Nem az a lényeg, hogy gyűlöl téged
valaki vagy sem, hanem az, hogy te ne gyűlölj senkit! A világon még nem
volt ember, akit annyian és annyira gyűlöltek volna, mint Engem, Jézust, és
mégis a legboldogabb voltam a világon! Nincs olyan pillanat, hogy valaki ne
szidná az Istent, és, bár ez fáj Istennek, Isten mégis maga a BOLDOGSÁG!
Minél több időt töltesz azzal, hogy örülsz annak, aminek örülhetsz,
hogy az Enyém vagy, hogy szeretjük egymást, hogy a Mennyország él benned, annál kevesebb időd marad arra, hogy bánkódj.
Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************
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2643.
Kérdező: KI SZÁMOMRA AZ IGAZI?
1. Mikor találom meg az igazit?
2. A helyes utat járom?
3. Mit tehetek még azért, hogy lefogyjak?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Földön nincs igazi! Sem magad, sem mások számára nincs olyan
ember, akiről azt lehetne mondani, hogy ő az, aki üzembiztosan a boldogság
honába röpítheti párját. A magány és a társkapcsolat, bár más minőségben,
de feltétlenül keresztet jelent.
A Földön csak az emberi szívben lehet Mennyország, de rajta kívül
semmiképpen. A szívbéke pedig, ami a boldogságnak másik neve, nem attól
függ, hogy kivel élsz, hanem attól, hogy kiért élsz! Ha azért élsz, akire teremtve lettél, tehát Értem, Jézusodért, akkor együtt járjuk keresztutadat.
Amint annak idején cirenei Simon Nekem segített a kereszthordozásban, úgy
segítek Én neked, ha Értem élsz. Általam megszentelt lesz keresztutad. Nélkülem boldog soha nem leszel. Legföljebb bódult! Bárki lesz tehát a társad,
az lesz a legnagyobb kereszted!
2. Az ÚT Én vagyok, Jézus! Ha fontos vagyok, a legfontosabb vagyok
számodra, akkor jó úton jársz. Ha más fontosabb, mint Én, akkor nem jó
úton jársz. Aki bárkit a világon jobban szeret, mint Engem, Jézust, az nem
méltó hozzám! Máté 10;37 így értendő.
3. Sok szakértője van annak, hogy miképpen lehet a felesleges testsúlyt
leadni. Én nem foglalkozom ezzel. Én azzal foglalkozom, hogy hogyan lehet
valaki boldog. Aki úgy gondolja, hogy testsúlya változtatásával boldoggá lehet, az feltétlenül csalódni fog. Minden ember csak a szívében élő szeretet
növekedésével, és nem testsúlyának csökkentésével érheti el azt a szívbékét,
benső harmóniát, ami már itt a Földön megízleltet valamit a mennyek országából.
Nagyon szeretlek. Engem ez boldogít. Téged sem tud más boldogítani,
csak szíved szeretete!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2644.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL
1. Álmaimban mindig repülök.
2. Meditációkat írok és tartok.
3. Mit jelent e szó: SETÓ?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Vágyaid szárnyakat adnak álmodban, és ezek a felfelé lendítő vágyak arról tesznek tanúságot, hogy nem akarsz földhöz ragadt lenni. Tudatalatti világod az örök értékek irányát keresi, és hidd el, e vágyakat angyalaim
erősítik és táplálják benned. Amire ügyelned kell, az az, hogy vágyaid, legyenek még oly szárnyalók is, ne irányítsák el figyelmedet a földi életben
megélt jelen megszentelésétől. Kellenek a felfelé törekvő vágyak, de sziklára
csak az épít, aki a földi életének jelenét törekszik megszentelni, vagyis, kerül, amibe kerül, a legnagyobb szeretetben megélni.
2. Nagyon okos dolog írni és beszélni arról, ami szárnyakat ad, és ami
tanúskodásra késztet. Erőszakoskodni nem szabad, de fel kell használnotok
minden eszközt arra, hogy másoknak is felajánljátok erőforrásaitokat. Nem
elég elfogadni azt az igazságot, hogy gyújtani csak az tud, aki maga is ég.
Tudnotok kell azt, hogy gyújtania kell annak, aki ég!
3. Bármikor és bárkitől jön olyan szó, amelynek értelmét nem tudod,
ne foglalkozz vele! Tőlem, Jézustól, mindig értelmes dolgok származnak.
Csak idődet akarják elrabolni azok a titkokat sejtető jelek, szavak, amelyek
fölmerülnek benned, előtted. Ami Tőlem jön, az mindig nagyon értelmes és
átlátszó. Én, Jézus, nemcsak a világ világossága vagyok, de világosan is fogalmazok enyéim számára.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2645.
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL
Álmomban utaztam valahová, s visszafelé csodálatos módon kaptam
meg a szükséges útiköltséget. Majd egy furcsa kereszt került a kezembe a
zsebemből.
HANG: "Drága Gyermekem!
Álmod arról tudósít, hogy a te életed megoldását ne csak magadtól reméld, mivel egy gondviselő Szeretet vigyázza lépteidet. Nem kell hát aggodalmaskodnod.
A furcsa kereszt, amely a zsebedből került elő, arra figyelmeztet, hogy Engem, Jézust, ne magadon kívül keress, hanem magadban, mert Én ott élek a
szívedben, és mindig szeretettel figyelek rád, ha Hozzám fordulsz. Tehát
nemcsak benned élek, de érted élek benned. Vagyis azt szeretném, ha az Én
boldogító jelenlétemet jobban értékelnéd, ha Én, Jézus, igazi örömforrás
tudnék lenni már földi életedben is.
Szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
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*******************************************************
2646.
Kérdező: ELÉGEDETLEN VAGYOK A KÜLSŐMMEL
1. Boldognak szeretném tudni azt, akit szeretek!
2. Elégedetlen vagyok a külső formámmal.
3. Mire akar felhasználni engem az Úr?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A te szereteted nagyon tiszta. A tiszta szeretet a Földön mindig kereszteket hordozó szeretet. Te naponta megtapasztalhatod, hogy a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat.
Az természetes, hogy boldog akarsz lenni. Én, Jézus, benned is boldogító módon vagyok jelen, de a földi életben senki nem tud megelégedni azzal, hogy csak ő szeressen másokat. Mindenki igényli azt is, hogy őt szeressék. Nagyon komoly gondolkodás-átalakítást kell vállalnia annak, aki ki
akarja tisztítani benső látását ahhoz, hogy meglássa azt a szeretetet, amellyel
Én szeretem őt. Ezt neked is vállalnod kell, mert téged sem tud senki a világon boldoggá szeretni Rajtam kívül.
A boldogság olyan benső béke, amelyet csak Én, Jézus, adhatok meg,
és adok is annak, aki abszolút Elsőnek vállal Engem az életében. Tehát nincs
második! Tehát Én mondom meg, hogy ki az, akiért a Földön éled kell!
Az a kisebbségi érzés, amely eltölt, nem csupán hiúsági gyökérből táplálkozik, hanem egy olyan karmikus görcs benned, amellyel meg kell tanulnod együtt élni. Ez csak akkor sikerülhet jól, ha megtanulsz távlatban gondolkodni. Messzire nézzen, aki élni akar! Ez különösen áll azokra, akik kisebbségi érzéssel küzdenek.
2. Amit te súlyfölöslegnek élsz meg, az egy állandó késztetés számodra, hogy tevékeny szeretetben igyekezz e súlyfölösleget csökkenteni. Volt
olyan életed, amelyben nagyon büszke voltál a külső formádra. Voltak is
csodálóid bőven. Ez úgy hatott rád, hogy szinte a semmivé zsugorodott az Istennel való benső kapcsolatod. Ezért vállaltad a jelenlegi formádat, hogy
jobban tudd megfelelő helyre tenni kettőnk kapcsolatát.
3. Nem az az érdekes, hogy Én, Jézus, mire akarlak felhasználni, hanem az, hogy te mire akarsz Engem felhasználni! Én feltétlenül arra akarlak
használni, hogy otthonomat szívedben megtaláljam. Valamikor ezt úgy fejeztem ki, ahogy János evangéliumában, a 14;23-ban olvashatod. De ezt csak
akkor tudom megvalósítani, ha te arra törekszel, hogy otthonodat Nálam, a te
Jézusodnál találd meg!
Nagyon szeretlek! Hidd el, hogy Én, Jézus, benned érted élek!
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Megáldalak
SZÍVEM SZERETETÉVEL, BÉKÉJÉVEL, EREJÉVEL!"
*******************************************************
2647.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!
Ismerem Jézus tanításának lényegét. De most nem látok tisztán.
HANG: "Drága Gyermekem!
Valóban ismered tanításom lényegét. Valóban a tanításomnak az a lényege, hogy soha nem szabad senkinek ártani, hogy mindig mindenkinek
szívből meg kell bocsátani, és segíteni kell akkor és ott, ahol erre lehetőséget
kaptok.
Tanításom lényegéhez tartozik még az is, hogy más boldogtalanságára
senki nem építheti fel saját boldogságát.
Nálad az egyik komoly probléma az, hogy nyitottságodat nem fegyelmezed megfelelően, s így magadnak is, másnak is alkalmat adsz arra, hogy
ártó erők működni kezdjenek bennetek.
Főleg párkapcsolatok esetében nagyon fontos az, hogy egyértelműen
lezárt legyen az, aki már egyszer elköteleződött valakinek. Ha valaki ezt nem
valósítja meg, akkor sok embernek és természetesen önmagának is nagyon
pokollá tudja tenni az életet.
A Felém történt nyitottságodnak együtt kell járnia mások felé azzal az
okossággal és óvatossággal, amely képes tisztán tartani a Velem való nyitottságodat. Velem nem lehet félig kapcsolatban lenni. Lehet kicsit és lehet nagyon, de félig nem lehet. Két úrnak nemcsak nem szabad, de nem is lehet
szolgálni!
Drukkolok érted! Meg kell értened, hogy a Földön a szeretet nem élvezet, hanem áldozat! Az önzés, amely pillanatnyi élvezet kedvéért másokat
keresztre feszít, a Sátán világa! A világotok tele van kísértésekkel. Csak az,
aki tud lemondani, képes hű maradni Hozzám a kísértések idején.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
HOZZÁM KAPCSOLÓDÓ HŰSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************
2648.
Kérdező: EGYRE NEHEZEBB A KERESZTEM
1. Egyre nehezebb a keresztem.
2. Természetgyógyászatból nem tudok megélni.
3. Férjem sokat iszik.
HANG: "Drága Gyermekem!
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1. A testi-lelki gyötrődések fokozódása ellen végleges megoldást nem
lehet találni a Földön. Legtöbb ember pontosan azért választja a jelen gondjai
ellen a bódulatot, mert elviselhetetlennek tűnik számára annak békés elviselése. Pedig hát, a bódulat sehová sem vezet.
Azok a tervezgetések, amelyek az emberi élet természetes folyamatához tartoznak, gyakran adnak alapot különböző ártó erőknek arra, hogy idegfeszültségeket váltva ki, elkeserítsék életeteket.
Minél nagyobb, minél ijesztőbb a rád váró szenvedés súlya, annál jobban kell szűkítened azt a területet, amit át akarsz látni. Ezt valamikor így fejeztem ki: "Elég a mának a maga baja! A holnap majd gondoskodik magáról
(Máté 6;34)!" Tudnod kell tehát, hogy nagyobb ERŐ, HATALOM az, Aki
benned van, mint ami rajtad kívül van. A HIT, tehát a szív szeme feltétlenül
képes meglátni minden rosszban valami JÓT! Ez az Én, a te Jézusod kívánsága is veled kapcsolatban!
2. Azt mondod, hogy természetgyógyászatból nem tudsz megélni. Lehet. De az egészen biztos, hogy szeretetből meg lehet élni! Sőt! Szeretet nélkül csak haldoklás, az élettől való menekülés az élet! Élni mindig azt jeleni,
hogy valamiért, valakiért élni. Aki Értem él, annak feltétlenül meg kell tapasztalnia, hogy Én, Jézus, érte élek benne!
3. Az iszákos emberek nagyon nagy terhet jelentenek környezetüknek.
Az ilyen emberek kezelése éppen azért, mert ezek az emberek egyértelműen
embertelen emberek, nagy erőt, bölcsességet, élő hitet és angyalaimmal szoros kapcsolatot igényel, mivel éppen azt kapcsolják ki életükből, ami emberré tehetné őket.
Reggeli imáidban próbáld megfogalmazni magadnak az Általam sugalmazott magatartást. Azt mindenképpen magadba kell vésned, hogy Én
benned élek, és mindent elkövetek azért, hogy az örök élet békéje már most
otthonra találjon benned.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
2649.
Kérdező: MISZTIKUS DOLGOK TÖRTÉNNEK VELÜNK
1. Az ufók vitték el leányunkat?
2. A videó elindulhat csak úgy magától?
3. Leányunktól kapunk jeleket?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem ufók vitték el leányodat. Ő még születése előtt vállalta azt,
hogy éppen a saját érdekében, de a ti érdeketekben is, csak rövid életszakaszt
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él át a Földön. Mindaz a furcsaság, amelyet életében ti is tapasztalhattatok,
ebből a döntéséből eredt.
2. Hidd el, hogy Én, Jézus, aki kimondhatatlanul szeretlek benneteket,
soha nem engedném meg azt, hogy bármi is ártalmatokra lehetne. Az igaz,
hogy a földi élet poklában nagyon sok szenvedést kell vállalnotok, drága
gyermekeim, de ezek a szenvedések pontosan azt teszik lehetővé, hogy lelki
fejlődéseteket ne akadályozzátok.
Az a benső szabadság, amelyet el kell érnetek, ha részesülni akartok a
végtelen boldogság örömében, csak kemény szenvedések árán érhető el. Az
egyik legkegyetlenebb megkötözöttségnek éppen a vérkapcsolat tűnik. Pedig
az örök boldogságotok érdekében ezt is le kell oldanotok magatokról. Nem
egymásra, hanem Istenre vagytok teremtve mindannyian. És kikerülhetetlenül nyugtalan marad mindaddig szívetek, amíg Bennem, Jézusban, meg nem
nyugszik.
Gyermeked már sokkal boldogabb, mint lehetett volna bármikor a Földön!
2. Semmi nem történik csak úgy magától! Amit különlegesnek tartotok, az azért különleges, mert lelki, szellemi hangoltságotok által válik azzá.
Ne légy babonás! A babonás magatartás az, amikor valaki valaminek olyan
erőt tulajdonít, amit annak Isten nem adott! A világon minden józanul megokolható. Isten ilyennek teremtette meg ezt a világot. Ma van július 22. Holnapra egyesek különös égi jelenséget jósolnak. Bár nem lesz semmiféle különleges égi jel, de bizonyára lesznek olyanok, akik hirdetni fogják, hogy ők
bizony látták azt a bizonyos keresztet, amiről most beszélnek. Látták? Nem,
de bebeszélik maguknak, hogy látták. Pedig a józan emberek tudni fogják,
hogy ezek nem láttak semmi különöset. Ők mégis, akár esküdni is fognak rá,
hogy láttak! Gyakran így vagytok a kopogásokkal, lépésekkel, zörejekkel is.
3. Leányotoktól kaphattok jeleket, de csak olyan jeleket, amelyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak. Más jelek nem jönnek tőle! Nem, mert
sokkal jobban szeret ő benneteket most, mint szerethetett volna bármikor is a
Földön.
Engedd el lélekben leányodat! Ez nem annyit jelent, hogy ne gondolj
rá, hanem azt jelenti, hogy hidd el, jobb helyen van, mint volt a Földön. Ha
valódi benned a leányod iránti szeretet, akkor nem gyötröd magadat miatta,
hanem hálát adsz azért, hogy ő már kiléphetett a földi élet poklából, és Istennél van, ahová téged is vár!
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************
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2650.
Kérdező: JOBBAN AKAROM ISMERNI MAGAMAT!
1. Jól haladok-e?
2. Szeretnék újjászületni!
3. Álmaimról szeretnék véleményt kapni!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A földi élet naponta nyújt különböző lehetőséget arra, hogy különböző irányba állítsd be magadat. Ezért nem mondhatom meg ma, hogy holnap jól haladsz-e. Mindig az irány a döntő. Tehát Értem kell élned, ha azt
akarod, hogy Felém haladj. A reggeli ima ezt a szándékodat kell hogy erősítse. Az esti ma pedig szinte mindig igényel bizonyos pályamódosítást! Viszszatekintve az elmúlt napodra, látnod kell, hogy hol tértél el Tőlem, és hogyan térhetsz vissza Hozzám.
2. Az újjászületés a legfontosabb a világon! Aki nem születik újjá, az
nem mehet be Isten országába (János 3;3)!
Az újjászületésnek az a része, amely a Szentlélek műve, feltétlenül
megvalósul akkor, ha te megteszed a magad részéről azt, amit neked meg
kell tenned. Tehát egy komoly, bensőséges imában el kell fogadnod Engem,
Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak.
Ezt annyira komolyan kell venned, hogy ez kell legyen életed legnagyobb ünnepe, amelyet meg is kell ülnöd, ha havonta talán nem is, de évente
feltétlenül! Tehát nem elég vágyakozni az újjászületés után, hanem tenni is
kell érte valamit, éspedig nem is akármit! Tudatosan el kell fogadnod Engem, Jézust, úgy, hogy legalább elvben Nekem kell átadnod életed kormányzását! Én, Jézus, alig várom, hogy ezt megtehessem!
3. Álmaid nem a jövődről akarnak informálni, hanem a tudatalatti világodból olyan képeket vetítenek eléd, amelyek a Tőlem kapott kegyelmi életre
és ennek az életnek táplálására utalnak.
Okosan teszed, hogy olvasót imádkozol, misét mondasz, de a legfontosabb a te életedben is a gyakorlati, szolgáló szeretet!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az
ÚJJÁSZÜLETÉS KEGYELMÉVEL!"
******************************************************
2651.
Kérdező: MI LEHET SZÍVÜGYEM?
1. Mit jelent számomra egy kártya, amit kihúztam?
2. Egy kézikönyvért elfogadhatunk pénzt?
88

3. Lehet szívügyem, hivatásom a munkám?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Semmit nem jelent az említett kártya kihúzása. Hacsak annyit nem,
hogy a szemtelen szellemek szórakoznak veled.
Az Én angyalaim szoktak adni benső sugallatot, jöhet tőlük valaki által
mondott, tehát kívülről kapott tanács, de soha nem bízom ködös misztikumra
azt, ami a ti boldogságotokat érinti.
2. Nagyon természetes, hogy lehet pénzt elfogadni könyvekért. Egy
könyv megírása munka, fáradság, és olyan felkínálása másoknak, amelyet ha
akarnak, megveszik, ha nem akarnak, nem veszik meg. Egy könyvre nem lehet azt mondani, amit Én, Jézus, mondottam, amikor gyógyítani küldtem tanítványaimat az Általam nekik adott erőm felhasználásával: "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!"
3. Egyetlen HIVATÁS létezik a világon! A szeretni tanítás! Minden
mást ennek kell alávetnetek, ha el akartok jutni Hozzám! Atyám erre küldött
Engem, Jézust, a Földre, és Én, Jézus, erre hívlak benneteket. Az lehetséges,
sőt nagyon jó, ha valaki örömmel, tehát szívesen csinálja azt, ami a munkája.
De a HIVATÁST, aminek közvetlen és kizárólagos célja az, hogy Hozzám
segítsen másokat, és a munkát, aminek közvetlen célja a földi életben a megélhetés, ne keverjétek össze!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************
2652.
Kérdező: ÁLDATLAN ÁLLAPOTBAN ÉLÜNK. MEDDIG MÉG?
1. Mi váltotta ki nálunk a jelenlegi áldatlan állapotot?
2. Mire számíthatunk a jövőben?
3. Miért fordult el tőlünk a Jó Isten?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A körülményeknek mindig leleplező szerepük, erejük van. Éppen
ezért mindenki csak egy ideig tudja áltatni önmagát. Arról soha nincs szó,
hogy Isten bárkivel szemben is valaha megváltozna. Csak arról lehet szó,
hogy amint nem a Nap, hanem a Föld mozgása hatására van nappal és éjszaka, úgy a ti életetekben is a bennetek történt változások tükröződnek a körülményeitek tükrén.
Akkor állsz be jó irányba, ha körülményeidet arra használod, hogy egyre jobban felismerd saját magadat ezek hatására. Nem azt kell tehát figyelned, hogy hogyan hatnak rád körülményeid eseményei, hanem azt, hogy te
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miért reagálsz ezekre úgy, ahogy reagálsz. Az élet nem olyan, amilyennek látod, hanem amilyennek látod, olyan! Csak így van reményed arra, hogy ki
tudd bontakoztatni magadból a jót, és le tudd lenyesegetni magadról azt, ami
káros.
2. Mindig belülről kifelé indul el minden emberi sors, és nem kívülről
befelé. Azokat a körülményeket, amelyekről nem tehetsz, mindig átjárom
kegyelmemmel annyira, hogy jóra, rosszra egyaránt fel tudd használni. Azokat a körülményeket pedig, amelyekről tehetsz, pontosan és mindig azért választod, hogy meghatározzanak téged. Tehát e téren is mindig rajtad fordul
sorsod alakulása!
A jövőd tehát a te kezedben van, és nem másokéban! Éppen így, mások
jövője, lehet az gyermek vagy nagyszülő, nem a te, hanem az ő kezükben
van! Azért vagytok emberek, szellemi lények, mert átadtam sorsotokat, és
bizonyos értelemben Saját sorsomat is nektek!
3. Az előző két pontban már válaszoltam e harmadik kérdésedre is.
Vagyis elmondtam, hogy Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel, soha senkitől el nem fordulok. Mindig mindenkiben jelen vagyok boldogító módon.
De ahhoz, hogy ez a jelenlétem valóban boldogítani tudjon benneteket, nem
Nekem, hanem nektek kell átalakítanotok a gondolkodásotokat!
Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném átadni neked szerető szívem
békéjét (Máté 11;28)!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************
2653.
Kérdező: EGY KÖNYVRŐL
Egy könyvről kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Kedves Barátom!
Sem könyvekről, sem személyekről nem mondhatok általános véleményt. Ennek egyszerűen két oka is van. Az egyik az, hogy egy általános véleményből bárki kimazsolázhatja magának azt, amit jónak lát, s esetleg Rám
hivatkozva csinálhat butaságokat. A másik ok az, hogy minden könyvben,
minden személy életében van jó és van rossz is. Az általános jó elfedi a roszszat, az általános rossz akadályozza a jónak meglátását.
Tehát, ha akár könyvről, akár személyről olyan konkrét kérdést teszel
fel, amely kérdésre a válasz nem általánosítható, akkor válaszolok a feltett
kérdésedre. Pl. jó-e, ha valaki kártyavetéssel keresi kenyerét? Rossz-e, ha valaki rózsafüzért imádkozik? Ha egy könyv, esküdözésre szólít fel, vagy azt
dicséri, ha valaki pénzért áruba bocsátja lelkét, akkor pontos véleményt
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mondhatok ezekkel kapcsolatban. De Én, Jézus, sem propagálója, sem akadályozója nem vagyok általánosságban senkinek és semminek. Minden jóban
lehet valami rossz, és minden rosszban lehet valami jó!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
2654.
Kérdező: JÉZUS ÖRÖME SZERETNÉK LENNI!
1. Mit kíván tőlem Jézus?
2. Mivel szerezhetek örömet Jézusnak?
3. Véleményt kérek magamról!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Semmi rendkívüli kívánságom sincs veled kapcsolatban. Úgy szeretlek, ahogy vagy. Örülök örömeidnek, és nagyon szeretem azt, ahogy gondjaidat, bajaidat kezeled! Egyetlen kívánságom, de ez nem rendkívüli, az, hogy
maradj hű Hozzám minden körülményben! Tudatosodjon benned az, hogy
Én, Jézus, benned élek, és érted élek benned! Mivel Én csak boldogító módon tudok bennetek élni, ezért nagyon köszönöm neked, hogy így veszel észre Engem magadban, életedben. Az Én hűségemhez kétség nem férhet, tehát
a körülményeidnek is az Istene vagyok.
2. Hálaadó, dicsőítő imáid nagyon tetszenek Nekem. Nem azért tetszenek, mert Nekem, Jézusodnak, ezekre szüksége volna, hanem azért, mert a
benned élő Lelkem így tudja jobban tisztítani és Rám irányítani szíved figyelmét. Ezek az imák nagyon alkalmasak arra, hogy felismerd, mennyire
szeretlek, mennyire széppé, kívánatossá tudom tenni lelkedet a Magam számára. Jó lenne, ha minden áldott nap volnának hálaadó, dicsőítő imáid!
3. Tudnod kell magadról, hogy semmi vagy Nélkülem, és minden vagy
Velem! Szeretetem által létezel, és szereteted által létezem Én is a te számodra. Tudnod kell még azt is, hogy szenvedéseimet és örömeimet egyaránt
meg akarom osztani veled.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2655.
Kérdező: MIT TEGYEK PARTNEREMÉRT?
1. Partneremmel kapcsolatban vannak gondjaim.
2. Magamról kérek véleményt a HANG-tól!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az a kettősség, amely benned él, s emiatt nem látod tisztán azt, hogy
az önlegyőzés vagy pedig a másikon segítés a fontosabb, egyszerűen csinált
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probléma! Igen, mert ha megvilágosodik előtted az, hogy csak magadat kell
megtérítened, csak magadat kell megnevelned, csak a saját szívedet kell
rendben tartanod, akkor ennek természetes következménye lesz az, hogy
partnereddel kapcsolatban is mindig tudni fogod, mi a teendőd. Őt sem megtérítened, sem megnevelned nemcsak nem kell, de nem is lehet! Egyszerűen
szolgálnod kell azzal a szeretettel, ami a te szívedet egyre jobban összekapcsolja Velem.
Te nem tudod őt boldoggá tenni kívülről! Én, Jézus, sem tudok senkit
boldoggá tenni kívülről! De mindenki boldog lehet Általam, Velem és Bennem, és csak Általam, Velem és Bennem, ha Felém fordul, és befogad Engem, Jézust, a szívébe.
Tehát, bár Én vagyok minden teremtett szellemi lénynek a boldogsága,
de boldogítani csak azt tudom, aki Engem szabadon felvállal!
2. Lelkiismereteden keresztül mindig tudatom veled véleményemet rólad! Kimondhatatlan szeretetemmel mindig elfogadlak olyannak, amilyen
vagy, de benső békémet csak felkínálni tudom neked. A te Irántam való, a
magadat Nekem felkínáló szereteted az, ami által boldogítani tudlak.
Az nagyon természetes az Én számomra, hogy Én, Jézus, benned érted
élek. Legyen a te számodra is természetes az, hogy te mindenkor és mindenhol Értem élsz!
Megáldalak ERŐMMEL, BÉKÉMMEL, HŰSÉGEMMEL!"
*****************************************************
2656.
Kérdező: AZ ÚJJÁSZÜLETÉS ELVESZÍTHETŐ?
1. Újjászülettem, mikor Jézust befogadtam?
2. Lélekkeresztelt vagyok?
3. Elveszíthető az újjászületés?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Ígéretet tettem arra, hogy megtörténik az újjászületés abban, aki Engem, Jézust, befogad. Ennek a befogadásnak azonban IGAZNAK kell lennie!
Mivel a fát gyümölcseiről lehet megismerni, így a valóban Engem befogadó
is csak egy bizonyos idő elteltével élheti át önmagában azt az istenélményt,
amely számára újjászületését igazolja. Ez az "adj uram, de mindjárt!", nem
megy.
2. Amíg bárkinek kétsége van afelől, hogy Lélekkeresztelt vagy sem,
addig nem lehet az, mivel a Lélekkeresztség olyan istenélmény, amely bizonyos karizmákat ad, tehát bizonyos emberi tulajdonságokat megtisztít, felerősít az emberek szolgálatára. Ezt észre nem venni, képtelenség!
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3. Amit a Zsidó levél 6;4-6-ig olvasol, az csupán elmélet. A gyakorlatban ugyanolyan képtelenség, mint a Lélekkeresztséget észre nem venni.
Az mindig jó, ha imádkoztok egymásért. Ennek az egymásért mondott
imának nem lehet akadálya az, hogy az, akiért az imát mondjátok, már meghalt. Minden imádság, ha szívből jön, mindenkiben növeli a szeretetet, akár a
Földön él, akár már elköltözött a földi életből. A halál nem lehet akadálya a
szeretet növekedésének senkiben!
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************
2657.
Kérdező: KI KELL ÁLLNOM MÁSOKÉRT?
1. Főnöknőmnek tanácsot adtam. Maradjak munkahelyemen?
2. Betegségemnek munkahelyi oka van?
3. Ki kell állnom magamért és másokért?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Felnőtt embernek csak akkor adj tanácsot, ha kéri! A figyelmeztetés,
az más. Ha úgy ítéled meg, hogy bűnrészes leszel, ha nem figyelmeztetsz valakit kellő időben és kellő módon, akkor figyelmeztetned kell az illetőt. De
nem azért, hogy hallgasson rád, hanem azért, mert mulasztással vétkeznél, ha
ezt nem tennéd meg.
Éppen ezért, csak azt kell figyelmeztetni, akiről egyértelmű az, hogy
tudatlanságban van. Akiről feltételezhető, hogy tud helytelen magatartásáról,
azt nem kell figyelmeztetni. Mindenki önmagáért felel!
Munkahelyed tükör, amely által helyes önismeretre juthatsz. Ha csak
azért akarod cserélni e tükröt, mert úgy gondolod, hogy más tükör jobb színben tüntet fel téged, akkor nincs értelme a munkahely megváltoztatásának.
Ha azért akarod cserélni munkahelyedet, mert úgy gondolod, hogy szíved
szeretetét nagyobb áldozatvállalások által jobban ki tudod élni más helyen,
akkor van értelme a munkahely-változtatásnak.
2. Nem a munkahelyed, hanem e munkahelyedhez való hozzáállásod
az, ami segíti betegséged fölerősödését. Ha nem tudod szabaddá tenni magadat körülményeidtől, akkor valóban változtatnod kell munkahelyeden, de
tudnod kell, hogy bárhová mész, mindenütt vár rád az a feladat, hogy szabaddá légy körülményeidtől. Legalább azoktól az eseményektől, amelyek
nem tőled függenek! Soha nem engedem meg, hogy tőletek nem függő körülmények áldozatai legyetek úgy, hogy ez ne válna javatokra!
3. Csak a SZERETETÉRT kell kiállnod! Nem az igazság, hanem az irgalom rendjét hoztam el közétek. Az igazság rendjének védelme teszi mindig
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pokollá a világot. A szeretet rendje e fölött áll! E rendben tudom odaajánlani
nektek az Én békémet, amely nem fegyverszünet, hanem a rend nyugalma az
egymás másságának elfogadása által. Ezért feltétlenül át tudom adni az Én
békémet annak, aki Engem, Jézust, valóban elfogad. Aki elfogad Engem, az
feltétlenül elfogadja önmagát is olyannak, amilyen, mert joggal bízik abban,
hogy Én képes vagyok olyanná tenni őt, amilyenné szeretném, hogy legyen.
Aki pedig valóban elfogadja így önmagát, az el fogja fogadni embertársait is
olyannak, amilyenek, mert tudja, hogy az istenszeretőknek minden javára válik, tehát ő mindenképpen csak jól járhat!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2658.
Kérdező: LEHETEK MÉG JÓ EMBER?
1. Munkahelyet kell változtatnom mások érdekében?
2. Miért jöttem pont nőnek a világra?
3. Lehetek még szerető feleség és anya?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ott kell megtalálnod szíved nyugalmát, ahol élsz. Ha ezt megtalálod,
akkor Lelkem irányítani tud téged úgy, ahogy Én, Jézus, azt jónak látom. De
a legfontosabb az, hogy itt és most béke legyen a szívedben! Azt a benső békét, amely a földi és égi boldogság másik neve, nem kívülről kapod meg.
Senki nem kapja meg kívülről! Nem is lehet, mert a kívülről jövő eseményeknek nem az az Istentől kapott szerepük, hogy boldogítsanak, hanem az,
hogy önismeretre juttassanak.
Mivel legtöbb ember nem szívesen jut valós önismeretre, ezért a kívülről jött dolgokat, eseményeket inkább bódításra használja. Sokan egész életükben azzal foglalkoznak, hogy meneküljenek önmaguk helyes megismerésétől. Kétségtelen, hogy egész életet le lehet így élni! Ha nem lenne halál, az
lenne a legszörnyűbb dolog a világon, mert lehetetlenné válna a helyes önismeret, amely pedig feltétlen feltétele az Isten felé fordulásnak. Emiatt van az,
hogy szinte minden embert nem erényei, hanem bűnei juttatnak el Isten fontosságának felismeréséhez!
2. Pont azért jöttél nőnek e világra, mert számodra ez az állapot a legalkalmasabb arra, hogy helyes önismeretre juss! Ez elől egyszerűen nincs
módod menekülni! Női voltod nem szerep, hanem állapot! Csak ezen belül
találhatod meg azt a szerepedet, amit Isten számodra kiosztott. Kétségtelen,
hogy a nőiességhez kapcsolódik az anyaság szerepe, de e szerepnek nagyon
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széles a skálája. A kalkuttai Teréz anyától a legszerényebb óvónő szerep vállalásáig a legkülönbözőbb anyáskodó szerep megtalálható.
3. Feltétlenül lehetsz feleség is, anya is, de ne ezektől várd benső harmóniád fel- és kiépítését, hanem Tőlem, Jézustól, illetve szíved békéjétől,
ami egyet jelent Velem. Aki erőlteti a párkapcsolat kialakítását, az általában
később nagyon megbánja ezt. Aki úgy sodródik bele egy párkapcsolatba, az
remélheti azt, hogy alkalmas eszközt talál partnerében arra, hogy Hozzám
akár ő egyedül, akár mindketten közelebb kerüljenek.
Szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2659.
Kérdező: MINDEN JAVAMRA VÁLIK!
1. Egy alkoholista férj is lelkem üdvét szolgálhatta.
2. Min kell változtatnom viselkedésemen?
3. Szeretnék újjászületni!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az a nagyszerű meglátás, hogy egy alkoholista férj is szolgálhatta
lelked fejlődését, azt igazolja, hogy a földi életben elérhető egyik legnagyobb
gyakorlati igazságra láttál rá! Igen! Mert az, ha valaki nem a körülményei,
nem embertársai megváltozásától várja szíve békéjét, boldogságát, valójában
meg is oldotta földi életének legnagyobb problémáját.
2. Adj hálát ezért a kegyelemért! Ez a látás elindított téged abban az
irányban, amelyet Én, Jézus, mint UTAT, azonosnak mondtam Magammal.
Aki ezt a belülről kifelé utat megtalálta, az feltétlenül a mennyek országa felé
vette az irányt. Mi hát ezután a teendőd? Az újjászületés!
3. Nem elég az, hogy valaki irányt vesz a Mennyország felé, vagyis a
jó szándék vezeti. Amióta Én, Jézus, megjelentem közöttetek, a mennyek országa felé vezető útnak a HOGYANJÁT is felkínáltam nektek. Aki EZT, tehát azt, ahogy az Enyéimnek járniuk kell ezt az utat, tudatosan elfogadta, AZ
újjászületett!
A nemártás, a megbocsátás, a szolgáló szeretés az az életstílus, amely
jelzi, hogy már Én, Jézus, élek általad, veled és benned!
Ezt kell reggel imádban elhatároznod, és szeretném ezt este az imádban, mint újjászületettől, számon kérni tőled.
Nagyon szeretlek, és megáldalak ERŐMMEL, BÉKÉMMEL!
*******************************************************
2660.
Kérdező: VÁLLALJAM ITTAS ÉLETTÁRSAMAT?
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Elhagyott élettársam az ital miatt. Visszafogadjam?
HANG: "Drága Gyermekem!
Az ital által mindig a Sátán megy élettársadba. Ha vállalod, hogy
együtt élj bizonyos ideig a Sátánnal, csak akkor fogadd őt vissza. Ha ő vállalja, hogy végleg lemond az italról, akkor nincs problémád. De ebben az estben csupán az ígéret nem elég!
Fontos tudnod, hogy mindenki csak önmagáért felel. Te nem mondhatod azt, hogy feladatod őt segítened akkor is, ha elissza az eszét. Senki sincs
úgy egy másik ember mellé rendelve, hogy ennek nem vállalása a másik embernek rovására mehetne. Ez jelenti azt, hogy mindenki csak önmagáért felel.
Más az, ha ő kéri, hogy állj mellé. Akkor ezt nem utasíthatod vissza mindaddig, amíg ezt komolyan gondolja. De azért ragaszkodni valakihez, mert hátha
megtér e ragaszkodás hatására, ez olyan megkötözöttség, amely mások irányában is megnehezíti lelki, szellemi kibontakozásodat.
Nem embertársaitokhoz, hanem Hozzám, Jézushoz, kell hűségesnek
lennetek! Aki bárkit jobban szeret, mint Engem, az nem méltó Hozzám!
Egymásra csak annyiban vagytok teremtve, amennyiben Hozzám kerülhettek
egymás által közelebb.
Nagyon természetes, hogy általatok is kerülhet Hozzám közelebb bárki, ha ő ezt akarja. De nektek nem az a feladatotok, hogy mások szabad döntéseit bármiképpen is egyirányú utcává tegyétek. Nekem, Jézusnak, földi életem föláldozásába került ennek az elvnek tiszteletben tartása. Volt lehetőségem arra, hogy manipuláljam Júdást, de nem tettem, mert akkor átléptem
volna szabadságom körét.
Ha az él szívedben, hogy Nekem tartozol azzal, hogy hű maradj ahhoz,
aki hűtlen lett hozzád, akkor vállalnod kell őt. De csak Miattam, és nem
azért, hogy ő ennek hatására esetleg majd megváltozik. Nem változik meg!
Mindenki csak annak hatására változik meg, ha belátja, ha saját bőrén azt tapasztalja, hogy ő ezzel jól jár, s ennek elmulasztásával pedig rosszul jár. Itt is
áll az állítás: csal belülről oldódnak meg a dolgok!
Én, Jézus, mindenképpen veled maradok, amíg te ezt engeded. Hűségem irántad végtelen. Legyen a te hűséged is ilyen Irányomban!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2661.
Kérdező: SZÜLEIM ELLENZIK SZERELMÜNKET
Elmúltam már húsz éves. Szüleim nagyon ellenzik azt, hogy
ahhoz az elvált férfihez menjek feleségül, akit szeretek.
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HANG: "Gyermekem!
Jelenleg úgy érzed, hogy pokollá teszik számodra otthon az életedet.
Ez igaz is. A jövőt illetően viszont csak szívedre, fantáziádra hivatkozhatsz,
s mint tudod, ezek csak ígérik a boldogságot, de alátámasztani nem tudják.
Neked nagyon komolyan el kellene beszélgetned azzal az asszonnyal,
akitől szerelmed elvált. Tehát a férfi szavát semmiképpen sem szabad kézpénznek venned! Ha beszéltél e férfi gyermekének anyjával, s ezután alaposan átgondoltad a helyzetet, akkor, de csak akkor hagyhatsz el érte mindent.
E nélkül NEM!
Most nem térek ki szüleid, jelenlegi családod helyes vagy helytelen viselkedésének taglalására, mert ezt csak akkor tehetném meg előtted is nyilvánosan, ha előbb velük ezt megbeszélve, engedélyeznék ezt Nekem, Jézusnak. Most tehát csak azt tudom elmondani, hogy neked mi a teendőd, s azt
nem, hogy nekik mit kellene tenniük.
Gyermekem! Az életed nem kísérleti eszköz! A földi élet nem játék!
Sem a tiéd, sem azé a férfié, sem a gyermeké, sem a gyermek anyjáé! E téren
nem érdekes, hogy melyik században él valaki! A földi élet az örök életnek
előszobája. Nem a földi – ami nincs is -, hanem az örök boldogságod vagy
boldogtalanságod dől el a te szabad döntésed által.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************
2662.
Kérdező: ÉLETEMET JOBBAN SZERETNÉM RENDEZNI!
1. Életvitelemről kérdezem a HANG-ot.
2. Hogyan tudnám jól kezelni anyámmal a kiélezett helyzetet?
3. A jövőmről szeretnék hallani!
HANG: "Kedves Barátom!
1. Ti hozzászoktatok ahhoz, hogy a rádión, tévén, könyveken keresztül
megkapjátok, szinte már összeillesztve azokat a kész elemeket, amelyekből
aztán felépül földi életetek.
Akik vállalják, hogy Velem, Jézussal, véglegesen összekapcsolják életüket, tehát vállalják az újjászületést, a hitből élés kockázatát, vagyis azt,
hogy elfogadnak Engem, Jézust, Uruknak, Megszabadítójuknak, azok nem
kész elemeket kapnak Tőlem, hanem napra lebontott feladatokat.
A Tőlem kapott feladatot legoptimálisabban a reggeli imában tudom
megmutatni annak, aki időt szán arra, hogy színem előtt átgondolja az elinduló napját. A döntő a mit és a hogyan! Tehát át kell gondolnod azt, hogy Én
mit várok tőled, és azt is, hogy hogyan kell azt megvalósítanod, amit Én tő97

led várok. Az esti imában pedig idő- és szeretet-elszámolást kell végeznie
annak, aki Bennem helyesen fejődni akar.
2. E második kérdésedre is válaszom az, amit az előbb elmondtam.
Ehhez csak azt kell még hozzátennem, hogy nem felelsz édesanyádért, és ő
sem felel érted. Amit ő vagy amit te teszel, azt mindketten saját érdeketekben
kell hogy tegyétek. Ez nem önzés, hanem önszeretet. Az önszeretet pedig
csúcsérték! Ehhez kell igazítani mindent! Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
3. Sem múlt, sem jövő nem létezik. Csak JELEN van! A jövővel kapcsolatban a jelenben tervezgetni csak annyiban szabad, amennyiben ez a jelent megszenteli. Ez pedig azt jelenti, hogy szinte kizárólag csak azzal szabad foglalkoznotok, ha a jövőre gondoltok, hogy hogyan tudnátok jobban segíteni, szolgálni egymást, és nem azzal, hogy veletek mi lesz. Aki elfogadott
Engem, az tudja, hogy vele csak az történhet, ami javára válik!
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************
2663.
Kérdező: A SZERELEMRŐL
1. Mely hibáimat kell feltétlenül kijavítanom?
2. Beszélj nekem a szerelemről!
3. Kislányunk megtanul valaha beszélni?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Elvileg minden hibádat feltétel nélkül ki kell javítanod! Mivel minden rossz egy elrontott jó, ezért az erkölcsi rendben minden rossznak a szeretet elrontása a gyökere. Tehát nem arról van szó, hogy minden hibádat különkülön javítgasd. Ez túl nagy lelki gyötrelemmel járna! Itt arról van szó, hogy
minden reggel el kell határoznod magadban, úgy kell elindulnod napi teendőid intézésére, hogy megígéred Nekem, mindenkinek jót fogsz akarni, és minden gondolatod, szavad és cselekedeted Nekem ajánlod, vagyis Értem fogsz
élni.
A Velem, Jézussal való kapcsolatotokat nem egyes tettek döntik el, hanem az az elhatározás, az a döntés, hogy állapotszerűen Velem akartok élni.
Hasonló ez a házassághoz. Az is elsősorban állapot, amely különböző tettekben realizálódik. Így vagyok Én is veletek!
Ha azt veszed észre, hogy nyugtalan a szíved, mert olyat gondoltál,
szóltál, cselekedtél, amely megszomoríthatott Engem, akkor bánd meg, és élj
tovább úgy, hogy ez minél kevesebbszer forduljon elő!
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2. Azt kéred, hogy beszéljek neked a szerelemről. Jó, beszélek. Szerelmes vagyok beléd! Csak szerelmes Isten létezik! Amikor te azt éled meg,
hogy valakibe szerelmes vagy, akkor a lelked mélyén egy olyan önfeledt állapot tör utat magának érzelmeid által is a másik felé, akibe szerelmes vagy,
amely állapot egy örökkévalóságon át jellemezni fog téged Irányomban! Ez
benned úgy realizálódik, hogy mindenre képes vagy szerelmedért. Az önbecsapás tehát nem az, hogy szerelmes vagy, hanem az, hogy akiért, azt az Én
helyembe helyezed. Ezért csalódni is fogsz. Ha szerelmed benned nem ragad
le az illetőnél, hanem az Irántam, Értem történő áldozat vállalását is magában hordja, akkor az érzelmi töltés elmúltával nem történik elviselhetetlen
csalódás. Különben igen!
Ez tehát azt jelenti tömören, hogy amint Én szerelmes szerelemmel
szeretlek benneteket, úgy nektek is szerelmes szerelemmel kell szeretnetek
Engem ahhoz, hogy valóban boldogok legyetek, vagyis a szívetekben felébredt szerelem elvesztésének félelme nélkül tudjatok élni.
3. Az nem a te ügyed, hogy kislányod majd tud-e beszélni vagy sem.
Az ő sorsa nem a te sorsod. Neked az a feladatod, hogy tudj szabaddá válni
tőle, mert csak akkor fogod tudni helyesen szeretni őt. Neked azzal kell törődnöd, hogy a te szíved békéjét biztosítsd, s ez nem függhet gyermekedtől.
Ez attól a feladat elvégzésétől függ, amit naponta el kell végezned. Amíg ezt
nem látod be, addig megkötözött vagy vele, és ez feltétlenül képtelenné tesz
arra a boldogságra, amire teremtve lettél!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
2664.
Kérdező: A SZENTLÉLEK ELLENI BŰNRŐL
1. Elhunyt nagyapám szólhat-e hozzám?
2. Meggyógyulhatok betegségemből?
3. Mi a Szentlélek elleni bűn?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyapád, aki már sokkal jobb helyen van, mint bármikor és bárhol
is lehetett volna a Földön, szólhat hozzád. Szólt már eddig is. De nem a médiumomon keresztül, hanem közvetlenül küld olyan gondolatokat, amelyek
erősítenek, bátorítanak, boldogítanak téged.
2. Meggyógyulhatsz betegségedből. Azt viszont tudnod kell, hogy a
hangsúlyt a jelened megszentelésére kell tenned. A boldogságod alapja az,
amit a jelenben szeretetből vállalnod kell. Csak ennek elfogadása által teszed
lehetővé Számomra azt, hogy olyan feladatot is adjak, amelynek elvégzésé99

hez a testi egészséged szükséges. A testi betegség esetén aránylag kevesebb
feladat vállalására kell igent mondanod. Csak az, aki e kevesebbet vállalja,
remélheti, hogy nagyobbra is képes lesz. Ezt jelenti Lukács 16;10!
3. A Szentlélek elleni bűn, vagyis a megátalkodottság egy egész világkorszakig tartó (tehát nem örökké!) megrögzöttséget jelent. Vannak már
olyan fordításaitok, amelyekben világkorszakkal fordítják azt az időt, amit
más fordítások egyszerűen másvilágnak fordítanak.
Kétségtelen, hogy képesek vagytok olyan rosszindulatú lezártságra,
amit Szentlélek elleni bűnnek, tehát megátalkodottságnak hívnak. Isten senkinek sem képes feltörni szíve ajtaját. Mindenki csak önmaga képes arra,
hogy szívét kinyissa, illetve zárva tartsa!
Mérhetetlenül szeretlek, és megáldalak a
NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************
2665.
Kérdező: HŰ AKAROK MARADNI ÖRÖKRE!
Örökké hű akarok lenni Hozzád, Jézusom!
HANG: "Drága Gyermekem!
Nekem, Jézusodnak is, örömömre szolgál az, amikor szívedből hűséget
olvasok ki. E szó HIT, azon a nyelven, amelyen Én beszéltem, HŰSÉGET is
jelent. Sőt, elsősorban hűséget! Hűséges tehát akkor vagy Hozzám, ha elhiszed, hogy Én, Jézus, a szívedben élek (János 14;23)! Ez nem hangulat, nem
érzelem elsősorban, bár az is, hanem egy letagadhatatlan valóság!
Én vagyok a szőlőtő, te a szőlővessző! Csak Belőlem tudod táplálni,
erősíteni magadban az Én békémet, amellyel megajándékoztalak. Ezért szólítalak föl arra, hogy legyél hűséges, legyen benned bizonyosság, hogy szíved
az Én otthonom, mert csak így tudom számodra biztosítani azt, hogy az Én
szerető szívem a te otthonod tudjon maradni! Ez az egymásban élés azt jelenti, hogy Én, Jézus, érted vagyok benned, te pedig Értem élj folyamatosan.
Akkor élsz Értem folyamatosan, ha a szolgáló szeretet, a megbocsátó szeretet, mint két angyal, irányítják gondolataidat, szavaidat, cselekedeteidet.
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!
*******************************************************
2666.
Kérdező: BÉKÉT VAGY KARDOT JÖTT HOZNI JÉZUS?
Jézus nem békét jött hozni, hanem kardot?
HANG: "Drága Gyermekem!
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Amint leveledben kifejtetted, azt Én, Jézus, sugalltam neked. Valóban
igaz az, hogy azzal a magatartással, amelyet Én tőletek kívánok, kard terem
azok kezében, akik Ellenem vannak, és természetesen ezt a kardot használni
is fogják azokkal szemben, akik Engem képviselnek!
Te, csakúgy, mint Én, nem lehetsz soha senkinek ellensége! De neked,
csakúgy, mint Nekem, feltétlenül lesznek ellenségeid, ha EGY vagy Velem!
Békét adok nektek, az Én békémet adom nektek. De csak akkor, ha
nem fogtok fegyvert! Mert az, aki fegyvert fog, azért fog fegyvert, hogy ő
maga biztosítsa a maga számára a békét, és nem Tőlem várja azt. A világ békéje ilyen.
Én nem úgy adom nektek az Én békémet, ahogyan a világ adja, ígéri a
békét nektek. A világ nemcsak nem birtokolja, de nem is ismeri az Én békémet. A világ csak fegyverszünetet ismer, s ezt mérhetetlen áldozatok árán
igyekszik biztosítani. De ez a béke képtelen arra, hogy megnyugtassa a háborgó szíveteket. Ez a béke csak arra jó, hogy háborúra készüljetek.
Azért nem lehet az Én békémet két vagy több ember között megteremteni, mert ezt nem csinálni kell, hanem Tőlem elfogadni! Aki az Én békémet
elfogadja, az kiteszi magát annak, hogy bárányként fog élni a farkasok között. Egy ilyen élethez nagy bátorság, nagy bölcsesség, nagy óvatosság, tehát
önfegyelem kell. Éppen ezért az Én békémet csak kevesen fogadják el. Bizony, szűk a kapu és keskeny az út, ami az ÉLETRE vezet (Máté 7;14)!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉN BÉKÉMMEL!
******************************************************
2667.
Kérdező: MAGA JÉZUS A MEGTISZTULÁS ÚTJA?
1. Ki az én őrangyalom, és mit mond nekem?
2. Jézus útján megtisztulok?
3. Állhatatos szeretnék maradni!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Őrangyalod egy olyan Istentől melléd rendelt szellemi lény, aki a
legtökéletesebben tudja közvetíteni feléd az Én szeretetemet. Kérdezhetnéd,
hogy miért van erre szükség. Erre válaszom az, hogy minden szellem lény,
tehát ti emberek is, csak egymásba kapcsoltan tudjátok növelni magatokban
az önzetlenséget, a szolgáló szeretetet, tehát Istentől kapott szerepetek felvállalását, az ISTENI ÉLETET! Tehát nem egyszerű közbenjárásról van szó,
hanem kölcsönös szeretésről! Ezért vagytok egymáshoz rendelve. Amint a
Földön is szükség van mindenkinek a másikra, ha becsületesen élni és szeretni akar, a nagy EGÉSZBEN is így van ez. Beszélgess hát őrangyaloddal,
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köszönd meg neki irántad való szeretetét, és kérd továbbra is e szeretet ölelését.
2. Én, Jézus, vagyok az az egyedüli út, amely egyértelműen a megtisztulás útja. A különböző szertartások csak azokban az emberekben végeznek
lelki tisztulást, akik magatartásukkal igazolják, hogy Engem, Jézust, mint
UTAT vállalnak. Tehát a nemártás, a megbocsátás és a segítés magatartását.
3. Benned élek! Az Én erőm a te erőd is. Mindenkor és mindenhol rendelkezésedre áll ez az erő annak érdekében, hogy állhatatos tudj maradni. De
nem szabad kétségbeesned botlásaid miatt sem! Én, Jézus, irgalmasságot
akarok tőletek, mert Én Magam vagyok az IRGALOM! Hibáitok, botlásaitok
fájnak Nekem, de szolgáló, irgalmas szeretetetek által nemcsak enyhíteni
tudjátok e fájdalmamat, hanem az egész Mennyország örömforrásaivá is tudtok válni (Lukács 15;7).
Még szólok valamit az Én keresztemről is. Ez valójában küzdőtér volt
Számomra, amelyen legyőztem a világot, és nem bitófa, amit el kell égetni!
Amint tisztelettel és szeretettel megcsókoljátok annak bilincsét, aki azokat
Értem viseli, amint földet visznek haza a lelkes szurkolók arról a pályáról,
amelyen csapatuk győzött, éppen így tiszteljétek az Én keresztemet, mert ettől csak az ördög és annak csatlósai félnek!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETÉVEL!"
*******************************************************
2668.
Kérdező: TISZTÁBAN SZERETNÉK LENNI ÖNMAGAMMAL!
1. Mi a feladatom a Földön?
2. Nincs lelki békém.
3. Honnét jöttem? Ki vagyok?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Erre a kérdésedre feltétlenül konkrét választ akarsz kapni. Az általánosításokkal nem tudsz mit kezdeni, illetve azokat tudod magad is. Magad is
tudod, hogy nem szabad soha senkinek ártanod, hogy mindig mindenkinek
meg kell bocsátanod, hogy segítened kell ott, ahol erre lehetőség kínálkozik.
Ezeket mind tudod. De te konkrétan szeretnéd tudni, hogy mit kell tenned.
Az első és legfontosabb az, hogy legyen egy olyan reggeli imád,
amelyben átgondolva az elinduló napodat, befelé figyelve érzed meg, hogy
amit tenned kell, azt hogyan tudod az Én, a te Jézusod szíve szerint megtenni. Ha ezt rendszeresen teszed, akkor megajándékozlak, átitatlak Lelkem
örömével, békéjével és erejével. Működni fognak benned azok a karizmák,
102

amelyek az Én áldásomat fogják közvetíteni mások felé. De ennek alapja az
előbb említett reggeli ima!
Ha komolyan veszed e reggeli imákat, akkor az esti imáidban feltétlenül végezni fogsz olyan pályamódosításokat, amelyek által még tisztábban,
még egyértelműbben tudok általad, veled és benned működni.
2. Lelki békéd nem is lehet mindaddig, amíg nem vagy egyértelmű Velem kapcsolatban. Én is teljesen rendelkezésedre állok. Te sem lehetsz megosztott szívvel EGY Velem! Szó sincs arról, hogy vallásoskodásba bonyolódj! Nem. Az Én szeretetemben kell feloldódnod olyan párbeszédimában,
amelyre a HANG első könyvében tanítottalak benneteket.
3. Te is olyan vagy, mint Noé bárkájának galambja. Tőlem indultál el,
és Hozzám kell visszatérned. El kellett indulnod, mert túlságosan is nagy öntudatod miatt úgy gondoltad, hogy lehetsz másképpen is boldog, mint ahogy
Én gondoltam. Az előbb említett galamb is azt élte meg, hogy kiszabadult
egy kalitkából, egy rabságból, de hamarosan rájött, hogy valójában az otthonát hagyta el. Vissza is tért hamarosan.
Te is azért jöttél le a Földre, mert azt gondoltad, hogy a szellemvilág
elhagyása által leszel szabad. De az égi honvágy visszahív, s Én, Jézus, már
most lakóhelyet veszek nálad, hogy te is Bennem találd meg igazi otthonodat. Ez az állapot nagy józanságot, higgadtságot, rugalmasságot és alázatot
kíván tőled.
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2669.
Kérdező: MIÉRT A FÖLDÖN KELL VEZEKELNÜNK?
1. Csak magunkon szabad erőszakot venni?
2. Ha vétkezhettünk a szellemvilágban, miért nem javíthatjuk ott ezt
ki?
3. Az anyagvilág teremtését más szellemekre bízta Isten?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tökéletesen igazad van. Csak magatokon szabad erőszakot venni.
De ezt nemcsak szabad, hanem kell is! Bizony, csak az önmagukon erőszakot vevők remélhetik, hogy övék lehet az Isten országa!
2. Okos kérdésedre a válaszom a következő:
A szellemvilágban volt némi ismeretetek arról, hogy honnan zuhantatok le,
de nem tudtátok, hogy hová. Miután lezuhantatok, akkor már csak úgy kerülhettek vissza - ez a szívetekbe oltott igazságosság követelménye -, ha ez a
"nem tudjátok" visszafelé is igaz lesz. Ez pedig csak a Földről lehetséges. A
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Földről a "nem tudjátok" a hittel helyettesíthető. Így, aki nem hisz, elkárhozik! Mert ahogy nem tudtátok az égben, hogy mi vár valójában rátok, ha nem
Isten szándéka szerint akartok boldogok lenni, ugyanígy nem tudjátok a Földön, hogy mi vár rátok, ha hisztek, és Szándékom szerint törekedtek az égbe!
Bizony, a Teremtő és a teremtmények közötti igazságosság nem semmi!
Odaát a bukás következménye volt a "tükör által homályban látás", itt a Földön a mennyei boldogság valósága csak "tükör által homályban látás" által
lehetséges. Hit nélkül nincs üdvösség. Ott, ahol színről színre látás van, hit
nem lehetséges.
3. Isten mindenben benne van létbentartó módon! Azt, hogy a teremtést, mint folyamatot, Isten hogyan éli és élteti, az nem tartozik a földi életben kibontakozó szeretetetek körébe. Aki ezt nem veszi tudomásul, akinek
az Isten oldaláról történő hogyan fontosabb, mint saját maga oldaláról kimunkálandó hogyanja, az előbb-utóbb feltétlenül szeretetlen lesz, és egyik
oldalról sem lesz képes sem megtudni, sem megvalósítani azt a HOGYAN-t,
ahogy élnie kellene ahhoz, hogy örökre boldog legyen!
Örülök kérdéseidnek, és örülök, hogy megnyilatkozhatom benned!
Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************
2670.
Kérdező: LÁTOMÁSOKRÓL, GYERMEKÁLDÁSRÓL, PÁROMRÓL
1. A Holdban különböző alakzatokat láttam.
2. Egyik leányomnak nincs családja. Miért?
3. Isten nem ezt a házasságot szánta nekem?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Holdon, a felhőkben és egyéb helyeken különböző alakzatok jelenhetnek meg attól függően, hogy lelketek mélyén milyen gondolatok,
szimbólumok kavarognak, s akarnak feltörni bennetek. Ezeket a látomásokat
alakíthatják jó és ártó erők egyaránt. Ha béke, szeretet és öröm járja át szíveteket ilyenkor, akkor angyalaim hatását élitek meg. Ha nyugtalanság jár a
nyomában, akkor ártó erők akarnak zavart kelteni bennetek. Ami egészen
biztos, az az, hogy ami közvetlenül Tőlem, Jézustól jön, az nem szorul különösebb magyarázatra. Én nem hagyom soha bizonytalanságban gyermekeimet!
2. Az orvostudomány ma már eljutott arra a fokra, hogy meg tudja állapítani azt, miért nem lehet gyermeke egy házaspárnak. Ehhez nem kell különösebb égi csatornát felkeresni. Ha nincs semmi biológiai akadálya annak,
hogy egy családban gyermek szülessen, akkor is vannak olyan orvosi mód104

szerek, amelyek által születhetnek gyermekek. Ha pedig semmiképpen nem
születik gyermek, akkor egyértelmű, hogy a házaspárnak olyan szerepe van a
Földön, amelyhez fontos, hogy ne legyen gyermekük. A világon egyetlen
családban sem lett egyetlen családtag sem boldog attól, hogy van gyermek
vagy nincs!
3. Ha te jósnőkhöz jársz, akkor csak sajnálni tudlak, de segíteni nem
tudok. Olyan nincs, hogy valakit, akivel házasságot kötöttél, Isten neked
szánta vagy nem neked szánta! Csak olyan van, hogy az, akivel élsz, hordozza vagy nem hordozza Isten áldását. De ennek semmi köze a házassághoz!
Ennek Hozzám van köze, ha áldás az élete, és Hozzám nincs köze, ha nem
fogadja el áldásomat. Szó sincs róla, hogy valaki várna rád! Én várok rád!
Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************
2671.
Kérdező: TANULNI VÁGYOM!
1. A kapott sugallatokat adjam tovább?
2. Családomat nem sértve szeretnék kibontakozni!
3. Állandó tanulási kényszerem van.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A kapott sugallatokat jó, ha nyilvánosságra hozod, mert csak azokkal a sugallatokkal érdemes tovább foglalkoznod, amelyek elbírják a nyilvánosság kritikáját. Erre is áll e mondatom: Amit fülbe súgva hallotok, mondjátok el a háztetőkről (Máté 10;27)!
2. Nem tudsz úgy követni Engem, Jézust, hogy ne sértenéd családodnak azon tagjait, akik nem fogadtak el Engem Uruknak, Megszabadítójuknak. Bizony, valamiképpen mindenkinek, aki Engem követ, meg kell tapasztalnia valamit abból, amit így fejeztem ki: Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak (János 15;20)!
3. Akár az iskolában, akár az életben, mindenképpen az ÉLETNEK
kell tanulnod! Az a régi latin közmondás, amely szerint nem az iskolának,
hanem az életnek tanultok, ez mindenkor érvényes. Nem az tehát az érdekes,
hogy hol, hanem az, hogy kinek, miért!
A tanulási kényszert tudnod kell kezelni, és nem szabad leállítanod!
Aki tanulni akar, az feltétlenül nyitott. De meg kell tanulnod, hogy milyen
irányban érdemes nyitottnak lenned. Szánj rá mindennap pár percet, és beszéld meg Velem, Jézusoddal, azt, hogy amit tanulsz, hogyan tudnád egyre
jobban felhasználni arra a szeretni tanításra, amelyre Tőlem megbízatást kaptál.
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Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
2672.
Kérdező: SZERETNÉK JÓ NEVELŐ LENNI!
1. Gyermekeimet nem neveltem jól.
2. Szeretném jóvátenni, amit eddig vétettem.
3. Mi a helyes életforma?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha egyszer befogadtál Engem, Jézust, az életedbe, akkor már nem
jelenthet komoly problémát a múltad! Gyermekeid benső világát te nem tudod alakítani. Akkor sem tudtad volna, ha kezdettől fogva szívvel-lélekkel
Értem éltél volna. E miatt tehát ne bánkódj! Örülj annak, hogy benned élek!
Örülj annak, hogy te végre Rám találtál. Az az öröm és az a béke, amellyel
szeretnélek átitatni, egy idő után felkeltik családodban az érdeklődést Irántam. De ez csak akkor lesz lehetséges, ha már nem zavar téged az, hogy ők
milyenek, és csak arra lesz gondod, hogy a te szívedben az Én békém gyökeret verjen.
2. Én, Jézus, nem jóvátételt kívánok tőled, hanem hűséget! Azzal, hogy
elfogadtál Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak, megszűnt a múltadnak minden olyan lelki sebe, amelyet a múltban magadnak okoztál. Engem,
Jézust, nem az érdekel, hogy milyen voltál, hanem az, hogy itt és most az
Enyém vagy. Téged se zavarjon az, hogy milyen vagy. Ha az Enyém vagy,
akkor Én majd gondoskodom arról, hogy Nekem tetszővé formáljalak. Ne
bánkódj hát a múltadért, hanem örülj a jelenednek és a kettőnk jövőjének!
3. A helyes életforma az, amit a reggeli imáidban fel tudok ajánlani neked. Kérd minden reggel az Én áldásomat, kérd őrangyalod segítségét, kérd
magadra az ég áldását. Ha így indítod el napjaidat, akkor a legjobb életformát
választottad!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
2673.
Kérdező: RÓZSAFÜZÉRRŐL, GYÓNÁSRÓL, MEDJUGORJERŐL
1. A rózsafüzér imádságról kérdezem a HANG-ot.
2. A gyónás sűrűségével kapcsolatban kéredezem a HANG-ot.
3. Nálunk nagyon komolyan veszik a Medjugorjei jelenéseket.
HANG: "Kedves Barátom!
Kérdéseidre fordított sorrendben válaszolok. Először tehát
Medjugorjéről szólok.
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Égi Édesanyátoknak engedélye van arra, hogy abban a korban, amelyben éltek, amikor annyira pimaszul és gyakorlatilag annyira hatékonynak tűnő módon dolgozik ellenetek az ősellenségetek, Mária, földi Édesanyám,
nektek, akik az Én testvéreim vagytok, erőt, bátorítást nyújtson arra, hogy általatok, veletek és bennetek meg tudjam valósítani a Földön az égi békét!
Nem könnyű Édesanyámnak vigyáznia arra, hogy minél kisebb félreértések csússzanak bele a szavaiba. A reinkarnációval kapcsolatban nem ellene
beszélt, hanem nem beszélt. Ha mégis azt hallották ki a látnokok Anyám
szavaiból, hogy ellene beszél, akkor ez csak azért történhetett, mert a reinkarnációt összekeveritek a lélekvándorlással. Amint annak idején Én, Jézus, nem hangoztathattam, hogy a Megváltó vagyok, mert egészen mást értettetek e szó alatt, mint amit valójában hordoz (ezért tettem akkora hangsúlyt arra, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat!), éppen így ma még megtévesztő és erkölcsileg féket föllazító lehet a reinkarnáció általános értelmezése.
Mivel ma nagyon gyarló a szembesülés, és általános a menekülés önmagatok elől, ezért tesz Anyám akkora hangsúlyt a gyónásra. Szó sincs arról,
hogy a szentgyónás, mint szertartás, gyakorisága jobbá tehetne bárkit is! De
mint külső kegyelem nagyon alkalmas arra, hogy a benső kegyelem tudjon
utat találni magának bennetek.
Azok, akik komolyan, őszintén és gyakran szembesülnek önmagukkal
(pl. az esti komoly lelkiismeret-vizsgálatban), semmit nem vesztenek azzal,
ha ritkán végzik el szentgyónásukat.
A rózsafüzér-imádság feltétlenül jó, ha a benne foglalt hittitkok az
imádság alatt elmélyülnek bennetek. Mivel ma még aránylag nagyon kevesen
vannak olyanok, akiknek rend van a fejükben, ezért a HANG-könyvekben az
Általam ajánlott párbeszédima - amely alatt gondolatban elkalandozni nem
lehet -csak azoknál ajánlatos, akik legalább ezzel párhuzamosan a fejükben
is igyekeznek rendet teremteni az evangéliumok alapján.
A HANG-könyvek azért nem tesznek hangsúlyt a rózsafüzér imádkozására, mert ezek a könyvek csak egy bizonyos lelki, szellemi fejlődés után
alkalmasak arra, hogy eligazítást adjanak. Addig, amíg valaki lelkiismeretén
kívüli tekintélyre épít, tehát amíg csak másokra hárított felelősséggel tud élni, a HANG-könyvek annak nem jelentenek kincsesbányát.
Pontosan úgy vagytok ezekkel a könyvekkel, mint a Bibliával. Akik a
Bibliában nem rangsorolnak, mert nincs erre sem antennájuk, sem késztetésük, azok arra szorulnak, hogy mások magyarázzák meg nekik, hogy hogyan
kell értelmezniük a Bibliát.
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Ezek az emberek szinte észre sem veszik, hogy akiknek ilyen értelemben mások magyarázzák a Bibliát, s nem fogadják el, hogy az Én szavaim,
tehát az evangéliumaiban foglaltak az irányadók, azok pontosan a Bibliára
hivatkozva egymást marják, s forgácsolódnak szét különböző felekezetekre.
Én, Jézus, csak belülről, tehát egy természetes fejlődési szint elérése
után tudom tovább vezetni azokat, akik Engem, mint UT-at, vállalnak. Akik
ezt a szintet nem érték el, ha jó szándékúak, akkor a tudatlanságuk menti
őket.
Szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
2674.
Kérdező: ÖSSZEVISSZASÁG VAN BENNEM
1. Különböző szellemi irányzatok összezavartak.
2. Félek, hogy a negatív gondolatok megvalósulnak.
3. Bizonyos kövek, kristályok is félelmet ébresztenek bennem.
HANG: "Drága Barátom!
1. Amikor valaki előtt különböző ételek vannak, és nem tudni, hogy
ezeket az ételeket hogyan kell fogyasztani, akkor bizony gyomorrontás veszélye fenyegeti az étkezőt.
A meg-megjelenő különböző szellemi irányzatok csak akkor válnak
építő étekké, ha Én, Jézus, az evangéliumok alapján megismert Földre jött Isten, mint boldogító Isten, működhetem bennetek. Ehhez az szükséges, hogy
az, aki boldog akar lenni, fogadjon be Engem, Jézust, az életébe (János
14;23)!
Nagyon természetes, hogy el kell hinned azt, amit Én tanítottam. Tehát
el kell hinned, hogy Én, Jézus, legyőztem a világot (János 16;33), tehát te a
Győztes oldalán állsz, és semmi sem fog ártani neked, vagyis semmi nem
képes téged Istennek nem tetszővé tenni (Márk 16;18)! Tudnod kell tehát,
hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik! Te pedig, hidd már el, istenszerető vagy!
2. Az nem igaz, hogy a negatív gondolatok bárkinek is árthatnának
azokon kívül, akik ilyen gondolatokkal foglalkoznak. Tehát mások nem kerülhetnek kellemetlen helyzetbe azért, mert te ostoba gondolatokkal foglalkozol. Sem Én, Jézus, sem az Atyám, sem Kettőnk Lelke nem lennénk SZERETŐ Isten, ha a te gondolataid vagy más gondolatai miatt bárki is rosszul
járhatna. Mindenki csak önmagáért felel! Értsétek meg végre, hogy az igazi
szeretet elűzi azokat az ostoba félelmeket, amelyek mérgezni akarják számotokra a jelent.
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Van őrangyalod! Vannak jó szellemek! Ezek társaságában kellene elindulnod mindennap utadra! De ismétlem! Csak a HITBŐL élők, a Bennem
hívők szívében tudok békét teremteni!
3. A tárgyaknak nincs erkölcsi erejük! Ha azt hiszed, hogy jó sugárzást
árasztanak, akkor így van, ha azt hiszed, hogy rossz sugárzást árasztanak,
akkor úgy van. Ha bármit megáldasz, az csak jó sugárzást áraszthat mindaddig, amíg ezt az áldást vissza nem vonod. Ha nem áldottál meg valamit, az
csak akkor tud negatíve hatni, ha te ezt hiszed. De csak rád tud így hatni. Butaság hinni abban, hogy az ember alatti világ hordozhat olyan erőket, amelyeket annak Isten nem adott. Aki úgy gondolja, hogy hordozhat, az BABONÁS!
Megáldalak, hogy légy józan, és élő hittel hidd:
MÉRHETETLENÜL SZERETLEK, és BENNED ÉLEK!
*******************************************************
2675.
Kérdező: JÓL SZERETNÉK VALLÁSOS LENNI!
1. Hogyan használjam a gyógyító energiákat?
2. Lélekkeresztelt vagyok?
3. Rádiófelvétellel eleget teszek a misekötelezettségnek
olyankor, amikor nálunk nincs szentmise?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Hitben kell használnod a gyógyító energiákat. A hívőnek minden lehetséges, ami a szeretet körén belül, tehát, ami a lélek fejlődésének érdekében történik. Olyan különbségtételek, amelyeket te tettél leveledben - reikivel vagy imával vagy mindkettővel -, nem létezik a gyakorlatban. Hitben kell
élned, és hitben kell szeretned azokat, akiknek segíteni akarsz.
2. Megtért ember vagy! A Lélekkeresztség olyan istenélmény, amelyben Lelkem különböző adományokkal, karizmákkal látja el a lélekkereszteltet, hogy Istentől kapott feladatát tanúságtevő formában tudja teljesíteni.
Te megtért ember lettél! Ebben az állapotodban nagyon fontos, hogy ne
a vallásoskodás irányában rögzülj le, hanem a gyakorlati szeretet megvalósítását tartsd a legfontosabbnak. Ennek az iránynak legjellemzőbbjét így fogalmazhatom meg: "Inkább szeressétek ellenségeiteket!"
3. Szentmise-hallgatási kötelezettség nincs olyankor, amikor valahol
nincs szentmise! Ha szíved azt igényli, hogy rádió vagy magnó közvetítésével hallgass szentmisét annak érdekében, hogy jobban tudj gyakorlatilag másokat szolgálni, akkor ez, mint külső kegyelem, nagyon jó. De vigyázz! Csak
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ismételni tudom az előző pontban már mondottakat: Nem a vallásoskodás
juttat közelebb téged sem Hozzám, Jézushoz, hanem a szeretet gyakorlása!
Amit az általad küldött újságcikk tartalmaz a szentmisével kapcsolatban, az nem felel meg a valóságnak! Halálod óráján nem azt fogják megkérdezni tőled, hogy hányszor és milyen lélekkel vettél részt a szentmisén, hanem azt, hogy hogyan élted meg Irántam való szeretetből az embertársaid
iránti segítő, szolgáló szeretetedet (Máté 25;31-46)!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2676.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!
1. Az adományok közül miben részesültem?
2. Ha (olvashatatlan szó) látok, valami után vágyódom?
3. Mit tehetek egy rákos betegért?
HANG: " Kedves Barátom!
Három kérdésed közül az első kettőre neked kell tudnod válaszolni, és
nem Nekem, Jézusnak.
A harmadik kérdésedre a válaszom a következő.
Feltétlenül fontos, hogy imáiddal "ostromold" az eget! A hitből jövő
imának óriási ereje van! Nagyon természetes, hogy nem feltétel nélkül teljesül a hitből jövő imátok kérése sem. Az egyértelmű, hogy mindig feltétele
kéréseitek meghallgatásának az, hogy javára válik-e lelkileg kérésetek teljesülése annak, akinek érdekében Hozzám fordultatok.
Azt mindenképpen tudnod kell, hogy a te hited és a beteg hite, ha valóban Istenbe vetett hit, feltétlenül lelki nyugalmat ad a betegnek. Olyan hitből
fakadó ima nem létezik, amely ne hozna békét adó gyümölcsöket! Ha valaki
minden áron gyógyulni akar testi betegségéből, azzal nem tudok mit kezdeni,
mert az illető nem tartja szeme előtt a saját lelki fejlődésének fontosságát. Az
ilyen ember csalhatatlanul csak azt kérheti Tőlem, Jézustól, hogy megtérjen.
A többi kérésének meghallgatása csak ezután következhet!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************
2677.
Kérdező: MIÉRT KELL FELELŐSSÉGET VÁLLALNOM?
1. Kinek kell a lyukas háztetőt megcsináltatni?
2. Harag van-e a leányomnál?
3. Gyűlölet van-e a fiamnál?
HANG: "Drága Gyermekem!
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Kérdéseidet azért hozom nyilvánosságra, hogy mások tanuljanak belőle.
Mindhárom kérdésedben Rám, Jézusra, akarod hárítani a felelősséget.
Ebbe Én, a te Jézusod, pontosan a te érdeked miatt, soha nem mehetek bele!
Érted és veled mindent, de helyetted semmit!
Nektek kell eldöntenetek, hogy kinek kell megcsináltatni a háztetőt!
Leányodtól és fiadtól kell megkérdezned, hogy van bennük gyűlölet vagy
sem, és nem Tőlem, Jézustól!
Drága Gyermekem! Attól, hogy Velem, Jézussal, közvetlen kapcsolatba tudtok lépni, nem lesz kisebb a felelősségetek! Legfeljebb nagyobb lesz a
bölcsességetek és az erőtök!
Azoknak, akik Velem kapcsolatba kerülnek, ezáltal nem a sorsuk lesz
könnyebb, hanem az erejük lesz nagyobb! Ha valóban hiszel Bennem, Jézusban, akkor Általam, Velem és Bennem meg tudod oldani, sőt csak így tudod
megoldani azt, hogy a feltett kérdéseidre értelmet és szívet megnyugtató választ tudj kapni lelkiismereteden keresztül!
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************
2678.
Kérdező: CSALÁDOM JELET LÁTOTT AZ ÉGEN
Mit jelent az, amit családom látott az égen?
HANG: "Drága Gyermekem!
Az említett látomás azt igazolja, hogy nem olyan a világ, nem olyan az
élet, amilyennek látjátok, hanem amilyennek látjátok, olyan!
Képesek vagytok a legkülönbözőbb formákat, eseményeket, megtestesülni vágyó gondolataitokat kivetíteni magatokból, ha benső világotok erre
késztet benneteket, és ennek tárgyi valóságáról akár meg is esküdtök.
Mielőtt még elérkezett volna az a nap, amelyről írtál, Én, Jézus, ebben
a HANG-könyvben (2649. kérdésre) előre elmondtam, hogy lesznek olyanok, akik szubjetíve látják majd azt, amit maga az, aki magát jövendőmondónak, gyógyítónak tartja, maga is visszavonta, mondván, hogy elmaradt.
Drága Gyermekem! Az ember ilyen! Éppen ezért nagyon fontos lenne,
ha sokat és behatóan foglalkoznátok azzal, amit Én, Jézus, tanítottam nektek.
Mert boldogságotok nem azoktól az eseményektől függ, amit kigondoltok
vagy láttok, hanem Tőlem, Jézustól, ha arra fogtok törekedni, hogy élő kapcsolatban maradjatok Velem, aki a boldogságotokhoz vezető ÚT, a boldogságotokat felkínálni akaró IGAZSÁG és a boldogságotokat jelentő ÉLET vagyok.
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Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
2679.
Kérdező: NAGY GONDBAN VAGYOK!
1. Epilepsziás gyermekem nekem a MINDEN!
2. Egy csaló becsapott bennünket.
3. Borzalmas népek vesznek körül bennünket.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, mindent megtettem értetek. Az életemet is odaadtam
azért, hogy megmentselek benneteket a boldogtalanságtól. Számomra a legsúlyosabb gond az, hogy boldogságotokat vagy egymásban, vagy a mulandóságban keresitek, pedig ott ezt nem lehet megtalálni.
Hidd el, hogy beteg gyermeked sem lehet a betegsége miatt boldogtalan. Kivétel nélkül minden ember csak attól lehet boldogtalan, amiről tehet.
És boldog is csak attól lehet, amiről tehet. Ha nem így lenne, akkor mindenért az Isten lenne a felelős!
Aki epilepsziás, az általában vallásos is. De ne azért legyetek vallásosak, hogy Isten igazodjon hozzátok, hanem azért, hogy ti igazodjatok az Istenhez. Ennek érdekében sokkal több hála és dicsőítő imát kellene mondanotok. Te is jelenleg csak azt látod, ami kereszt, ami szenvedés, és nem látod,
pedig szíveddel, hiteddel láthatnád azokat az adományaimat, amivel eddigi
életedben megáldottalak. Lehet valakinek bármennyi pénz a zsebében, ha
nem tud róla, akkor olyan, mintha nem is lenne. A te szívedben is ott vagyok,
ott van az egész Mennyország, de nem látod, nem is láthatod mindaddig,
amíg neked a beteg leányod a MINDEN! Csak az lát Engem önmagában,
akinek Én, Jézus, vagyok a MINDEN!
2. Kétezer éve figyelmeztetlek benneteket, hogy legyetek okosak, mint
a kígyó, és óvakodjatok az emberektől. Sajnos, legtöbb ember nem azzal tölti
az idejét, hogy Rám figyelve Tőlem tanuljon meg élni, hanem valami más
köti le figyelmeteket, s csak amikor már baj van, akkor jut sok embernek
eszébe az, hogy jó lenne, ha Isten oldalán állna, illetve ha Isten az ő oldalán
állna.
Meg kell mondanom, hogy Én, Jézus, csak elmondani tudom nektek,
hogy hogyan éljetek, de helyettetek nem tudom a ti életeteket élni. Azt viszont meg tudom tenni, hogy ti éljétek az Én életemet. Sőt, csak ennek következtében találjátok meg szívetek békéjét, nyugalmát.
Amikor felszólítottalak benneteket, hogy gyertek Hozzám, ha fáradtak
vagytok, és Én megenyhítelek titeket, akkor elmondtam azt is, hogy vegyétek
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magatokra az Én igámat, és tanuljatok Tőlem, mert szelíd és alázatos vagyok, s akkor nyugalmat találtok nálam. De Tőlem, a te Jézusodtól, neked is
tanulnod kell szelídséget, alázatot, bizalmat, irgalmat, hűséget, szeretetet,
megbocsátást, és mindazt, ami a te szívedben benne kell hogy legyen, ha Engem valóban beengedtél az életedbe.
3. A körülötted lévő földi élet pokla olyan tükör, amelyben meg tudod
ismerni valódi önmagadat. Nem összetörni kell a tükröt, hanem felhasználni!
Mindenki számára minden körülmény tükör! Az igazán megtért vallásos ember nem az, aki ezt önmagáról mondja, hanem az, akiről ezt a környezete
mondja.
Az ellentmondás, hogy a boldog Istennek lehetnek boldogtalan gyermekei. Nem! Amint a gazdag szülőknek csak akkor vannak toprongyos
gyermekei, ha ezek a gyermekek hátat fordítottak szüleiknek, pontosan így,
ha hiszed, ha átéled, hogy benned él a Mennyország, akkor nem lehetsz boldogtalan akkor sem, ha valódi pokol van körülötted.
Drága Gyermekem! Nagyon szeretnék segíteni neked! De ehhez feltétlenül az kell, hogy ne Engem akarj magadhoz igazítani, hanem magadat
Hozzám!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
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TARTALOM JEGYZÉK
2554. ELŐSZÓ
2555. Kérdező: MÉDIUM VAGYOK
1. Miért vannak kételyeim. 2. Médium vagyok vagy sem? 3. Soha nem vágyódtam médiummá lenni.
2556. HATNI SZERETNÉK GYERMEKEIMRE!
Hogyan érhetném el, hogy gyermekeim eljöjjenek velem a templomba?
2557. Kérdező: SZERETNÉM MEGTALÁLNI ÖNMAGAMAT!
Életem legsúlyosabb lelki, szellemi válságába kerültem. Mit tegyek, hogy
visszanyerjem régi énemet, mi lenne az utam?
2558. Kérdező: LEHET ÉRTÉKES A BETEGSÉG!
1. Van egy kis vállalkozásom, s nem tudom, hogyan adjak anyagi javaimból? 2. Egyszer egy nagy villámlást láttam, s benne egy csontvázat. Hogyan
kell érteni? 3. A betegségem tanuló órákat jelentett, hogy ne a pénzt kergessem. Olyan volt ez, mint médiumod 'lebénítása'?
2559. Kérdező: SENKINEK NINCS SZÜKSÉGE RÁM?
Férjem nemrég elhagyott, és én úgy érzem, hogy rajtad kívül, Uram, senkinek sincs rám szüksége.
2560. Kérdező: KIK VAGYUNK, ÉS MIT TEGYÜNK?
1. Miért van a feleségem és az én fejem felett is angyal? 2. Két könyvről
kérünk véleményt. Belőlünk is lehet Jézus munkatársa? 3. Emberek sokszor
nem hallgatják végig a kérdésükre a feleletet. Mit tegyek?
2561. Kérdező: ROMLIK MA A VILÁG!
Inflálódik, devalválódik ma az ember?
2562. Kérdező: ÖNNEVELÉSEMRŐL
1. Mi az, ami önismereti tanulmányaimban idáig következetesen elkerülte a
figyelmemet, ami lélekben való újjászületésemnek és Jézus általi beavatásomnak leginkább akadálya? 2. Hogyan szabadulhatok meg vágyaimtól a
társ megtalálására, úgy, hogy az valóban a "Legyen meg a Te akaratod"
szintézise legyen, és ne csak a polaritás egyik véglete: az elfojtás? 3. Kérem
Jézus véleményét a táborról! Mennyiben Általa ihletett ez a "tervem"?
2563. Kérdező: MI A TEENDŐM?
1. Útmutatást kérek! Folyamatosan a festészetet vagy mást kell tennem?
2. Mit közöltek álmaim? 3. Újjászülettem és Lélekkeresztségben is részesültem?
2564. Kérdező: ELVISELHETETLEN MÁR A PÁROM!
Párkapcsolatom kereszt, melyet már alig bírok
2565. Kérdező: FEJLŐDÉS VAN VAGY VISSZAFEJLŐDÉS?
1. Miért van az, hogy minél fejlettebb értelmi szintű emberek születnek a
Földre, annál nagyobb a visszafejlődés? 2. Hogyan lehet valaki egyszerre
pap és rendfokozattal rendelkező katona? 3. Isten büntetése a bábeli torony
építésekor történt nyelvzavar?
2566. Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK BARÁTOMON!
Barátom elhagyta a hitét, hogyan tudnám visszaszerezni neki?
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2567. Kérdező: ELLENTMONDÁSBAN ÉLEK!
Meddig tart az a boldog kapcsolatom, amely lelki bánatot okoz? 2. Érdemes keresnem élettársat?
2568. Kérdező: MIVEL LÁT A LÉLEK?
1. Mit jelentenek álmaim? Meghalt férjem hív! 2. A Léleknek van szeme,
amivel lát? 3. Várom a megváltó halált.
2569. Kérdező: HOGYAN GODOLKODJAM FELADATOKBAN?
1. Párom elhagyott 2. Hogyan gondolkodjam feladatokban?
2570. Kérdező: SZERETNÉK ÁLLHATATOS MARADNI!
Mit tegyek, hogy hosszabbodjanak a hittel teli napjaim?
2571. Kérdező: JÓSLÁSRÓL, ÁLMOMRÓL, VÁGYAMRÓL
1. Férjem családja beleszól életünkbe, és ellenzik a jóslási tevékenységemet. 2. Mit jelent az álmom? 3. Hogyan lehetnék Jézus prófétája?
2572. Kérdező: A SÁTÁN IS ISTEN MŰVE?
1. Isten adott minket? 2. A Sátánt is Ő adta?
2573. Kérdező: A SZŰZANYA KEDVÉT KERESEM
1. Lélekkeresztségem után nem történt velem semmi. 2. A Szűzanya kedvében akarok járni.
2574. Kérdező: TANÁRNŐM ELŐRE MEGIGÉRTE, HOGY MEGBUKTAT!
Tanárnőm megígérte, hogy megbuktat.
2575. Kérdező: FEDDÉSBEN RÉSZESÜLTEM
Köszönöm a feddést.
2576. Kérdező: NEM HISZNEK NEKEM!
1. Nem hiszik el, hogy megtaláltam Jézust magamban. 2. Jézus szelleme
megnyilvánul a könyveimben? 3. Kezdjem alapítani az "Ezeréves Birodalom egyházát"?
2577. Kérdező: JELENEMRŐL, JÖVŐNKRŐL
1. Válásommal bűnt követtem-e el? 2. Lesz még társam a földi életemben?
3. Leányom, fiam további sorsáról kérdezem a HANG-ot.
2578. Kérdező: CSALÁDOM GONDOT JELENT
1. Fiam nem hisz a szeplőtelen fogantatásban. 2. Lelkiismeretfurdalásom
van amiatt, hogy egyik lányomat nem bérmáltattam meg. 3. Nem tudom
megállni, hogy férjemnek ne emlegessem fel a múltat.
2579. Kérdező: NYELVIMÁRÓL, KÖZÖSSÉGRŐL, MEDITÁLÁSRÓL
1. Gyülekezeti problémáim vannak. 2. Mire való a közösségben való nyelvima? 3. A meditálást ne erőltessem?
2580. Kérdező: ÉGI JELET KAPTAM
Égi jeleket kaptam, s úgy érzem, illik megkérdeznem
- Mit rontottam el? - Valamit üzenni akarnak? - Miért az én személyemet
választották?
2581. Kérdező: BŰNBÁNÓ ÉS HÁLAADÓ IMA JÉZUSHOZ, LEVÉLEN
KERESZTÜL
2582. Kérdező: KÖZELI JÖVŐMRŐL
Osztálykirándulásunk veszélyes lesz-e?
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2583. Kérdező: ABORTUSZRÓL
1. Gyerekemet elvetettem. Isten megbocsát? 2. Rendeződik-e férjemmel
kapcsolatom? 3. Elhunyt édesapám a túlvilágon van még?
2584. Kérdező: MI A FELADATOM?
Mikor rendeződnek lakásproblémáim? 2. Mi Istentől kapott szerepem?
3. Foglalkozzak-e az ezeréves világbéke megteremtésének gondolatával?
2585. Kérdező: SZERETNÉM FÉRJEMET MEGTÉRÍTENI!
1. Hogyan tudnám férjemet Isten felé fordítani? 2. Hihetem-e, hogy tudok
gyógyítani? 3. Szeretnék türelmesebb lenni!
2586. Kérdező: HOGYAN ÉS KIT SEGÍTSEK?
1. Segíteni szeretnék! 2. Álmomban tanítok.
2587. Kérdező: VAN BÜNTETŐ ISTEN?
1. Szeretném, ha egész családom Istennek tetszően élne! 2. Ha nem segítek,
pedig segíthetnék, megverne az Isten. 3. Halottaim nem vették fel az utolsókenetet.
2588. Kérdező: ELŐRE MEGÍRTÁK SORSUNKAT?
1. Mekkora bennem a szeretet? 2. Előre megírták sorsunkat? 3. Lehet erőm
a betegségem elviselésére?
2589. Kérdező: SZERETNÉK MAGAMON ÉS MÁSOKON SEGÍTENI!
1. Unokámon festékfoltok vannak. Hogyan lehet segíteni rajta? 2. Istenhez
vezető utat keresem. 3. Unokahúgom is anyagi csődben van. Szeretnék segíteni!
2590. Kérdező: A PÉNZÉRT KAPOTT BEAVATÁS GYÓGYÍTHAT?
1. Jobb, ha nem kötött imával fordulok Istenhez.2. A pénzért vett beavatás
adhat energiát továbbításra? 3. Szeretnék Jézus elvárásainak megfelelni!
2591. Kérdező: EGY ÁLOMRÓL
2592. Kérdező: MI A LEGFONTOSABB TEENDŐ SZÁMOMRA?
Mi a legfontosabb teendőm?
2593. Kérdező: HOGYAN TUDNÉK MÁSOKAT HITRE JUTTATNI?
1. Mindenben Jézust látom. Csak képzelődöm? 2. Mit tegyek, hogy mások
higgyenek Jézusban? 3. Meghalt a férjem.
2594. Kérdező: AZ ELLENTÉTPÁROK SZÜKSÉGSZERŰEK?
1. Igaz-e, hogy harmónia nincs diszharmónia nélkül. 2. Hogyan vagyok a
Szentháromságban? 3. Miért fontosabb a benső erő, mint a külső erő?
2595. Kérdező: SZERETNÉK MÁSOKAT BOLDOGÍTANI!
1. Mi a véleménye Jézusnak rólam? 2. Hogyan boldogíthatok másokat?
3. Mi van meghalt édesanyámmal?
2596. Kérdező: KIJÖTTEM EGY ELŐADÁSRÓL
1. Gyakrabban álmodtam azt, hogy megbuktam az egyetemen. 2.Homlokomon lévő keresztnek van jelentősége? 3. Kijöttünk egy természetgyógyász előadásáról.
2597. Kérdező: CSALÁDOMÉRT MIT KELL MÉG TENNEM?
1. Megfelelően segítem gyermekeim szellemi fejlődését? 2. Mit tehetek házasságomért?3. Mely képességemet kell jobban fejlesztenem?
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2598. Kérdező: TÖBBEK KÖZÖTT A LITURGIÁRÓL
1. Hogyan lehet Sükösdre eljutni? 2. Szeretnék eljutni Medjugorjebe!
3. Reinkarnációról, különböző liturgiákról, kézbe-áldoztatásról.
2599. Kérdező: ÁLDÁST KÉREK!
A HANG áldását kérem megalakult csoportunkra!
2600. Kérdező: ISTEN EGYSZÜLÖTTJE VAGY?
1. Mit jelent az, hogy Isten EGYSZÜLÖTT Fia vagy? 2. A jógik mennyiben
hasonlítanak Hozzád?
2601. Kérdező: ERŐLÉRT KÖNYÖRGÖM!
Egy nagy szenvedő kér erőt, bátorítást.
2602. Kérdező: MINDENKI TALÁLKOZIK VELED ODAÁT?
1. Van olyan, hogy valaki nem találkozik Veled odaát? 2. Van-e reményem,
hogy már nem kell újra a Földre születnem?
2603. Kérdező: KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEIM VANNAK
1. Mások szerint valami sugárzás árad belőlem. Miért? 2. Isten és ember
iránti szeretetre tanítok mindenkit. 3. Ráérzek mások bajára.
2604. Kérdező: CSAK OTTHON TUDOK IMÁDKOZNI
1. Lelki vezetőmet hitbeli testvéremként kezelem. Jó ez? 2. Elég itthon
imádkoznom? Fájnak a lábaim.
2605. Kérdező: SZERETNÉK ÁLDÁSBAN RÉSZESÜLNI!
Kérem áldásodat az újra házasodási szándékomra!
2606. Kérdező: ISMÉT EGY KIRÁNDULÁSRÓL
Veszélyes lehet számomra egy kirándulás?
2607. Kérdező: PLÉBÁNOSOK KÖSZÖNTÉSÉRŐL
Nekem kellene búcsúztatni és köszönteni volt és leendő plébánosunkat.
2608. Kérdező: SZENVEDÉLYBETEG IS VAGYOK!
1. Beteges vagyok. Hogyan segíthetek családomnak? 2. A dohányzásról
szeretnék leszokni! 3. A festészethez van tehetségem.
2609. Kérdező: JÖVŐNKRŐL KÉRDEZEM A HANGOT
1. Mi vár rám e közös életünkben? 2. Édesanyám szeretetét meddig élvezhetem még? Ő 73 éves. 3. Lesz-e rokoni kapcsolatom keresztfiammal?
2610. Kérdező: SZÁMOMRA MI A LEGFONTOSABB?
1. Mi a legfontosabb számomra Veled kapcsolatban? 2. Házaséletemmel
kapcsolatban kérek eligazítást!3. Mit tartasz még fontosnak közölni velem,
Jézusom?
2611. Kérdező: ÁLMAIMRÓL
1. Álmomban gyakran sérült csecsemőket ápolok. 2. Mi a feladatom itt a
Földön? 3. Agykontrollon a Szűzanyát kértem segítőmnek.
2612. Kérdező: AGGÁLYOS VAGYOK
1. Milyen léleknek látsz engem, Uram? 2. Aggályos lelkű vagyok.
3. Sok negatív gondolat ébred fel bennem.
2613. Kérdező: HOL VAN SZABADSÁGOM HATÁRA?
1. Akin segítek, mikor engedhetem el?2. Helyesen teszem, ha bekapcsolódom egy tanfolyamba? 3. Újjászülettem-e már?
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2614. Kérdező: NEM EGYFORMA ESÉLLYEL INDULUNK AZ ÉLETNEK
1. Miért nem jut minden csecsemőnek normális szülő? 2. Miért vált szinte
lehetetlenné az életem?
2615. Kérdező: MIÉRT KELL ANNYIT SZENVEDNEM?
1. Mit vétettem, hogy annyit kell szenvednem? 2. Mit tegyek, hogy szűnjenek fájdalmaim? 3. Lesz-e társam, aki segít minden körülményben?
2616. Kérdező: KAPCSOLATAIMRÓL
1. Férjemben nem bízom már. 2. Isten küldte azt, akivel szeretnék együtt
élni? 3. Üzletemmel kapcsolatban kérdezem Jézust.
2617. Kérdező: MIT TEHETÜNK ELHUNYT LEÁNYUNKÉRT?
18 éves leányunk balesetben meghalt. Tehetünk érte valamit?
2618. Kérdező. MINDENÜTT JÉZUS NÉZ RÁM!
1. Mindenütt Jézus arcát látom. 2. Egyre kevesebben jönnek zarándokolni.
3. Mi van férjemmel, aki halála előtt is imádkozott.
2619. Kérdező: GYERMEKEIM NEM SZERETNEK
Gyermekeim ki akarnak rakni a szülői házból.
2620. Kérdező: MILYEN LESZ A JÖVŐNK?
1. Szeretnénk egy egészséges gyermeket! Lehetséges ez? 2. Kiegyensúlyozott lesz kapcsolatom szüleimmel? 3. El tudom-e végezni az iskolát?
2621. Kérdező: SÚLYOS TESTI, LELKI GONDOK GYÖTÖRNEK
1. Szétesett a családom, és látásom, szeretetenergiám elapadt. 2. Nagy lelki
harcokat kellett vívnom az életemért. 3. Látásom, energiám kezd visszatérni. Hála érte Jézusnak!
2622. Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁBBAN LÁTNI!
1. Mi küldetésem célja? 2. Családom akadály Veled kapcsolatban?
3. A Szentlélekkel tökéletes a gyógyítás.
2623. Kérdező: MAGASZTOS KÜLDETÉST ÉRZEK MAGAMBAN
1. Főpapi szintű küldetésem van?
2. Megtalálom azt, aki Jézus szerinti párom lesz?
3. A lottó valóban sátáni találmány?
2624. Kérdező: TANULNI VÁGYOM!
Jézus, Mária és a mennyei Atya tanítását fejtsd ki nekem!
2625. Kérdező: MIÉRT JÓ NEKEM AZ, AMI NEM JÓ?
Minden zaj nagyon zavar. Miért jó ez nekem?
2626. Kérdező: SZERETNÉM, HA BENNEM ÉLNÉL!
1. Újjászületett vagy Lélekkeresztelt vagyok-e? 2. Te munkálkodsz bennem
és szólsz általam? 3. Sokat szenvedek. Miért?
2627. Kérdező: LEGYENEK FOGADOTT GYERMEKEIM?
Vegyek magamhoz állami-gondozott gyermeket?
2628. Kérdező: FÉLEK AZ EVANGÉLIUMOKTÓL
1. Gyógyíthatok, mielőtt tisztában lennék magammal? 2. Miért félek az
evangéliumtól? 3. Mit tegyek egy beteg gyermekért?
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2629. Kérdező. EGY ÁLMOM MAGYARÁZATÁT KÉREM!
1. Volt egy álmom, amelyben egy kicsi, és egy félelmetes égitest közeledett
a Földhöz, és én valakivel csodálatosan repültem. 2. Valakivel kapcsolatba
kerültem, aki nem hívő.
2630. Kérdező: KÜLÖNBÖZŐ IMASZÁNDÉKAIM VANNAK
1. Családom megtéréséért, rendezéséért könyörgök. 2. Zarándokutam kegyelmi sikeréért könyörgök 3. Égi békéért könyörgök.
2631. Kérdező: BETEGSÉGEM KARMIKUS EREDETŰ?
1. Miért érzek keserűséget a gyomromban? 2. Betegségem karmikus eredetű? 3. Jézustól vannak a karizmáim?
2632. Kérdező: HARCOLNOM KELL!
Harcban állok valakivel, akivel együtt kellene fejlődnünk.
2633. Kérdező: GYÓGYULÁSÉRT KÖNYÖRGÖM!
Szeretnék meggyógyulni!
2634. Kérdező: FÉLEK!
1. Mi a félelem elleni orvosság? 2. Krisztus szeretet-gyülekezet jó-e? Járjak
oda? 3. A nyelvek adományáról kérdezem a HANG-ot.
2635. Kérdező: SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL!
Hogyan szabadulhatok meg a sátáni energiáktól, zaklatástól?
2636. Kérdező: VÁLASZÚT ELŐTT ÁLLUNK
Magam és barátom nevében kérdezem: milyen életutat válasszunk?
2637. Kérdező: ÉDESSÉG UTÁN VÁGYOM!
1. Miért szeretem annyira az édességeket? 2. Bőrbetegségemnek mi az
oka? 3. Isten adott nekem egy nagyobb feladatot?
2638. Kérdező: VANNAK KÖRÜLÖTTEM ANGYALOK?
1. Egy benső látomással angyalokat láttam magam körül. 2. A bennem
megélt nyugalom Istentől van? 3. Egyes emberről kérek véleményt!
2639. Kérdező: LÁTOMÁSOKRÓL, ÁLOMRÓL
1. Gyermekeim zöld fényt láttak az égen. Mit jelent ez? 2. Mit jelent a látomás a temetőben? 3. Három álom üzenetét segítsd megfejtenem!
2640. Kérdező: BIZTOS JÖVŐT SZERETNÉK!
1. Gyakran bizonytalan vagyok. 2. Problémám a gazdagodás. 3. Szeretnék
biztos jövőt előkészíteni családomnak!
2641. Kérdező: MEDDIG KELL TŰRNÖM?
1. Egy halott asszony kisördögnek nevezett álmomban. 2. Meddig kell tűrnöm férjem mellett? 3. Nem-et mondtam félálomban egy fehérruhás alaknak.
2642. Kérdező: ISTEN SZERETETE CSÖKKENHET?
1. Szeret-e engem a jó Isten? 2. Lesz-e társam ebben az életben? 3. Miért
gyűlölnek engem egyesek?
2643. Kérdező: KI SZÁMOMRA AZ IGAZI?
1. Mikor találom meg az igazit? 2. A helyes utat járom? 3. Mit tehetek még
azért, hogy lefogyjak?
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2644. Kérdező: ÁLMAIMRÓL
1. Álmaimban mindig repülök. 2. Meditációkat írok és tartok. 3. Mit jelent
e szó: SETÓ?
2645. Kérdező: EGY ÁLOMRÓL
Álmomban utaztam valahová, s visszafelé csodálatos módon kaptam meg a
szükséges útiköltséget. Majd egy furcsa kereszt került a kezembe a zsebemből.
2646. Kérdező: ELÉGEDETLEN VAGYOK KÜLSŐMMEL
1. Boldognak szeretném tudni azt, akit szeretek. 2. Elégedetlen vagyok a
külső formámmal. 3. Mire akar felhasználni engem az Úr?
2647. Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!
Ismerem Jézus tanításának lényegét. De most nem látok tisztán.
2648. Kérdező: EGYRE NEHEZEBB A KERESZTEM
1. Egyre nehezebb a keresztem. 2. Természetgyógyászatból nem tudok
megélni. 3. Férjem sokat iszik.
2649. Kérdező: MISZTIKUS DOLGOK TÖRTÉNNEK VELÜNK
1. Az ufók vitték el leányunkat? 2. A videó elindulhat csak úgy magától?
3. Leányunktól kapunk jeleket?
2650. Kérdező: JOBBAN AKAROM ISMERNI MAGAMAT!
1. Jól haladok-e? 2. Szeretnék újjászületni! 3. Álmaimról szeretnék véleményt kapni!
2651. Kérdező: MI LEHET SZÍVÜGYEM?
1. Mit jelent számomra egy kártya, amit kihúztam? 2. Egy kézikönyvért elfogadhatunk pénzt? 3. Lehet szívügyem, hivatásom a munkám?
2652. Kérdező: ÁLDATLAN ÁLLAPOTBAN ÉLÜNK. MEDDIG MÉG?
1. Mi váltotta ki nálunk a jelenlegi áldatlan állapotot? 2. Mire számíthatunk
a jövőben? 3. Miért fordult el tőlünk a Jó Isten?
2653. Kérdező: EGY KÖNYVRŐL
Egy könyvről kérdezem a HANG-ot.
2654. Kérdező: JÉZUS ÖRÖME SZERETNÉK LENNI!
1. Mit kíván tőlem Jézus? 2. Mivel szerezhetek örömet Jézusnak? 3. Véleményt kérek magamról!
2655. Kérdező: MIT TEGYEK PARTNEREMÉRT?
1. Partneremmel kapcsolatban vannak gondjaim. 2. Magamról kérek véleményt a HANG-tól!
2656. Kérdező: AZ ÚJJÁSZÜLETÉS ELVESZÍTHETŐ?
1. Újjászülettem, mikor Jézust befogadtam? 2. Lélekkeresztelt vagyok?
3. Elveszíthető az újjászületés?
2657. Kérdező: KI KELL ÁLLNOM MÁSOKÉRT?
1. Főnöknőmnek tanácsot adtam. Maradjak munkahelyemen?2. Betegségemnek munkahelyi oka van? 3. Ki kell állnom magamért és másokért?
2658. Kérdező: LEHETEK MÉG JÓ EMBER?
1. Munkahelyet kell változtatnom mások érdekében? 2. Miért jöttem pont
nőnek a világra? 3. Lehetek még szerető feleség és anya?
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2659. Kérdező: MINDEN JAVAMRA VÁLIK!
1. Egy alkoholista férj is lelkem üdvét szolgálhatta. 2. Min kell változtatnom viselkedésemen? 3. Szeretnék újjászületni!
2660. Kérdező: VÁLLALJAM ITTAS ÉLETTÁRSAMAT?
Elhagyott élettársam az ital miatt. Visszafogadjam?
2661. Kérdező: SZÜLEIM ELLENZIK SZERELMÜNKET
Elmúltam már húsz éves. Szüleim nagyon ellenzik azt, hogy ahhoz az elvált
férfihez menjek feleségül, akit szeretek.
2662. Kérdező: ÉLETEMET JOBBAN SZERETNÉM RENDEZNI!
1. Életvitelemről kérdezem a HANG-ot. 2. Hogyan tudnám jó kezelni
anyámmal a kiélezett helyzetet? 3. A jövőmről szeretnék hallani!
2663. Kérdező: A SZERELEMRŐL
1. Mely hibáimat kell feltétlenül kijavítanom? 2. Beszélj nekem a szerelemről! 3. Kislányunk megtanul valaha beszélni?
2664. Kérdező: A SZENTLÉLEK ELLENI BŰNRŐL
1. Elhunyt nagyapám szólhat-e hozzám? 2. Meggyógyulhatok betegségemből?3. Mi a Szentlélek elleni bűn?
2665. Kérdező: HŰ AKAROK MARADNI ÖRÖKRE!
Örökké hű akarok lenni Hozzád, Jézusom!
2666. Kérdező: BÉKÉT VAGY KARDOT JÖTT HOZNI JÉZUS?
Jézus nem békét jött hozni, hanem kardot?
2667. Kérdező: MAGA JÉZUS A MEGTISZTULÁS ÚTJA?
1. Ki az én őrangyalom, és mit mond nekem? 2. Jézus útján megtisztulok?
3. Állhatatos szeretnék maradni!
2668. Kérdező: TISZTÁBAN SZERETNÉK LENNI ÖNMAGAMMAL!
1. Mi a feladatom a Földön? 2. Nincs lelki békém. 3. Honnét jöttem? Ki
vagyok?
2669. Kérdező: MIÉRT A FÖLDÖN KELL VEZEKELNÜNK?
1. Csak magunkon szabad erőszakot venni? 2. Ha vétkezhettünk a szellemvilágban, miért nem javíthatjuk ott ezt ki? 3. Az anyagvilág teremtését más
szellemekre bízta Isten?
2670. Kérdező: LÁTOMÁSOKRÓL, GYERMEKÁLDÁSRÓL, PÁROMRÓL
1. A Holdban különböző alakzatokat láttam. 2. Egyik leányomnak nincs
családja. Miért? 3. Isten nem ezt a házasságot szánta nekem?
2671. Kérdező: TANULNI VÁGYOM!
1. A kapott sugallatokat adjam tovább? 2. Családomat nem sértve szeretnék
kibontakozni! 3. Állandó tanulási kényszerem van.
2672. Kérdező: SZERETNÉK JÓ NEVELŐ LENNI!
1. Gyermekeimet nem neveltem jól. 2. Szeretném jóvátenni, amit eddig vétettem. 3. Mi a helyes életforma?
2673. Kérdező: RÓZSAFÜZÉRRŐL, GYÓNÁSRÓL, MEDJUGORJERŐL
1. A rózsafüzér imádságról kérdezem a HANG-ot. 2. A gyónás sűrűségével
kapcsolatban kéredzem a HANG-ot. 3. Nálunk nagyon komolyan veszik a
Medjugorje-i jelenéseket.
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2674. Kérdező: ÖSSZEVISSZASÁG VAN BENNEM
1. Különböző szellemi irányzatok összezavartak. 2. Félek, hogy a negatív
gondolatok megvalósulnak. 3. Bizonyos kövek, kristályok is félelmet ébresztenek bennem.
2675. Kérdező: JÓL SZERETNÉK VALLÁSOS LENNI!
1. Hogyan használjam a gyógyító energiákat? 2. Lélekkeresztelt vagyok? 3.
Rádiófelvétellel eleget teszek a misekötelezettségnek olyankor, amikor nálunk nincs szentmise?
2676. Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!
1. Az adományok közül miben részesültem? 2. Ha (olvashatatlan szó) látok, valami után vágyódom? 3. Mit tehetek egy rákos betegért?
2677. Kérdező: MIÉRT KELL FELELŐSSÉGET VÁLLALNOM?
1. Kinek kell a lukas háztetőt megcsináltatni? 2. Harag van-e a leányomnál?
3. Gyűlölet van-e a fiamnál?
2678. Kérdező: CSALÁDOM JELET LÁTOTT AZ ÉGEN
Mit jelent az, amit családom látott az égen?
2679. Kérdező: NAGY GONDBAN VAGYOK!
1. Epilepsziás gyermekem nekem a MINDEN! 2. Egy csaló becsapott bennünket. 3. Borzalmas népek vesznek körül bennünket.
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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)
Működési engedélyét 1997 őszén, a Váci Megyés-főpásztor a Váci Egyházmegye területére vonatkozóan visszavonta. Azóta Pesten él.
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