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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
Drága Jézusom!
Levelemre megkaptam üzeneted, ami éppen akkor jött, amikor nagy
szükségem volt a benne üzent bíztatásra.
Édes, Jó Jézusom!
Leírni sem tudom, hogy mit éreztem, mikor elolvastam üzenetedet.
Csak sírtam, sírtam a szívemre szorított, könnyeimmel áztatott levéllel. Szeretnék egy dalszöveget idézni: "Együtt így jó, nincs is rá szó, nem lehet papírra írni, egyszerűen érezni kell. Egy út van, én abban hiszek, a mindent
elsöprő szeretet. A rossz felett győzni fog a JÓ!"
Nagyon szépen köszönöm az üzenetedet. ÖRÖKKÉ HÁLÁS VAGYOK NEKED mindenért:
hogy megszülettem, hogy élek, hogy SZERETHETEK, hogy segíthetek
ahol és akinek tudok, hogy megtapasztalhattam a rosszat, s ebből tanulva már
csak a JÓT akarom tapasztalni, majd a még jobbat.
Köszönöm, hogy megmentetted lelkemet, és visszafordítottál Magadhoz, hogy segítesz nekem, hogy felajánlhattam magam Neked, hogy elfogadtál engem, hogy most már szívemben béke és nyugalom honol, és tudatosítottad bennem: az Istent szeretőknek minden a javukra válik, ha Veled együtt
élik mindennapi feladataikat, mindig a mára koncentrálva.
Ezt mondom mindenhol, ahol lehetőséget kapok rá. Hála Neked, hogy
ahol beszélgetek Rólad, ott már tapasztalatokkal, érvekkel is alá tudom támasztani mondanivalómat.
Drága Jézusom!
Köszönöm a rám adott áldásodat is. Mindennap kérni szoktam áldásodat rám, és ezt meg is tapasztalom egész nap, bárhol vagyok.
Nagyon szépen köszönök mindent! Áldott legyen a Te szent Neved és szent
Lelked!
Nagyon szeretlek, egy gyermeked a sok közül, aki nagyon örül Neked!
P. Erzsébet
1185. Bp. Losonc u.
2680.
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2681.
Kérdező: TISZTÁN SZERETNÉK LÁTNI!
1. Hogyan szűrhetők ki a hamis szellemek ügyeskedése?
2. Oszlasd el kételyeimet!
3. A bűnbocsánat együtt jár a karmikus görcsök oldásával?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Bevezetőként el kell mondanom, hogy az a problémaerdő, amelyben
jársz, csak akkor válik átlátszóvá számodra, ha van türelmed megvárni az
erdőre virradó hajnalt! Tehát nem a te erőfeszítésed eredménye lesz ez az
átlátszóság, hanem a NAP feljötte. Amíg ez meg nem történik, addig állíts be
magadnak olyan reggeli imára szánt időt, amelyben csak az előtted álló napra
koncentrálva, a reggeli imáidban, a mit és hogyan kérdésekre igyekezz napra
koncentráltan válaszolni.
Te sok kérdés tettél fel. Mivel eddig már a 27-dik könyvet diktálom
médiumomnak, e könyveket azért diktálom, hogy olvassátok. Aki e kérésemet komolyan veszi, annak alig marad kérdezni valója. Az Én, Jézus, szándékom az, hogy e könyvek révén átitatódjatok - a jelen kor jelen problémáival küzdő emberek - az Én világosságommal.
Én, Jézus, VILÁGOSSÁGUL jöttem e világra. Azt teszem lehetővé
számotokra, hogy mindannyian, akik valóban Hozzám, Jézushoz akartok
tartozni, a VILÁGOSSÁG gyermekei legyetek.
1. Evangéliumaim tanulmányozása nélkül maga a római pápa sem tudja kiszűrni az ártó erők ügyeskedéseit jelen világotok kaotikus szellemi kavalkádjából. Jelenleg országotokban a KIO (Keressétek az Isten Országát)
tanulmány és "Merre menjek" című hittankönyv adnak legjobban eligazítást
e téren. Sem a csalhatatlanság karizmája, sem a szellemek megkülönböztetésének adománya nem tölcsérrel fejetekbe öntött megvilágosodás. Egészséges
alázat és megfelelő tanulékonyság nélkül senki nem képes tisztán látni! Ismétlem: SENKI!
2. Nagyon szívesen eloszlatom kételyeidet, de ehhez feltétlenül szükséges a te hozzájárulásod! Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy veled és általad
mindent, de nélküled semmit! Naponta kérd a bölcsesség adományát (Jakab
1;5), akkor Általam, Velem és Bennem minden lényeges kérdésben átlátszóvá fog válni számodra minden probléma.
3. A bűnbocsánattal nem jár együtt a karmikus görcsök feloldása. Amikor valaki bocsánatot kér, akkor beismerve vétkeit, fájlalja azt, hogy vétett a
SZERETET ellen. Mint a Nap a napsugárban, úgy vagyok Én, Jézus, bennetek, mint Isten a kegyelem által. Ilyen értelemben lehet mondani azt, hogy aki
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a szeretet ellen vét, az Ellenem vét. Nagyon természetes, hogy Én az irgalom
Istene mindig megbocsátok az Ellenem vétőknek. De ettől az a karmikus
görcs, amelyet fel kell oldania a földi életében, tehát az, amiért megszületett
a Földön, még nem oldódott fel. A karmikus gubancok feloldása egy nagyon
komoly élet-átalakítás vállalásával jár együtt. Afelé kell tehát vennetek az
irányt, amit Pál így fogalmazott meg: "Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem!"
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2682.
Kérdező: VÁROM A TALÁLKOZÁST VELED!
Erőt, bátorságot, békét jelentenek nekem az utolsó vasárnapok.
HANG: "Drága Gyermekem!
Az erőd és békéd Én, Jézus, vagyok! Nagy öröm számomra, hogy az
általad említett napokon nagyon át tudod élni a Velem, Jézusoddal való kapcsolatot, de fontosnak tartom, hogy ez ne csak egyes napokra helyeződjék,
hanem állandósuljon, mivel Én mindenkor benned élek. Ez az Én életem
feltétlenül tartalmazza azt az erőt, bátorságot és békét, amelyek neked bármikor rendelkezésedre állnak.
Nekem, a te Jézusodnak sok neve van. Az egyik: ÁLLHATATOSSÁG!
Igen. Én vagyok az ÁLLHATATOSSÁG! Bennem mindig megtalálhatod
azokat az eszközöket, amelyekre szükséged van boldogságodhoz. Én csak
boldogítani tudok! Ezért mondhattam: "Jöjjetek Hozzám mindnyájan, akik
elfáradtatok és az élet terhét hordozzátok, és Én megenyhítelek titeket!" Az
Én életem bennetek már a Földön képes arra, hogy az örök boldogság előízét
éreztesse veletek.
Drága Gyermekem! Amikor arra kérlek, hogy vegyél nagyon komolyan
Engem, akkor ezzel azt is kifejezem, hogy egyetlenem vagy, és végtelenre
nyitott benned az a lelki fejlődési irány, amelyet Én fejlesztek benned, és
véget nem érően fejlesztek benned!
Azzal, hogy az Én békémet adom neked, az Én boldogságomat adom.
Ennek teljessége soha ki nem meríthető. Olyan értelemben, mint Én, te Isten
soha nem leszel, de pontosan azért, mert benned élek, te az állandó megistenülés egyre boldogítóbb állapotát élheted át Általam, Velem és Bennem, ha
általad, veled és benned élhetek érted!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETEÉVEL!"
******************************************************
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2683.
Kérdező: BŰN A SZEX?
Mi a paráznaság?
HANG: "Drága Gyermekem!
A hatodik parancs ellen az vétkezik, aki a fajfenntartás ösztönét nem
szeretete kimutatására éli meg, hanem úgy, hogy partnerét tárgynak tekintve
semmi felelősséget nem hajlandó vállalni a következményekért. Aki így tesz,
az ezt az ösztönét nem vonta be ilyenkor értelmének és akaratának uralma
alá. Tehát tudva és akarva mondott le arról, hogy emberhez méltó módon
éljen ezzel az ösztönével.
Mivel egy ember nem lehet játékszere egy másik embernek, és az önfenntartás ösztöne mellett a fajfenntartás ösztöne az, amely a földi élet felelős vállalását hivatott kifejezni, ezért az Isten az emberi kapcsolatokban nem
ismer elválást, csak elhagyást. A Szentlélek mindig azzal marad, akit elhagytak! Nem ő az, aki vétkes olyankor, amikor házastársak, élettársak elválnak.
A vétkes az, aki elhagyta a másikat. Olyan nincs, hogy valaki nem felel kapcsolatáért. Az viszont igaz, hogy nem felel senki a másik emberért, csak önmagáért! Önmagáért nagyon felel mindenki!
Te azt kérdezed leveledben, hogy mikor mondható egy kapcsolat házassági kapcsolatnak. Akkor, amikor ezt egymásnak nyilvánosan, mások előtt
is kijelentitek. Mivel ennek jogi következményei is vannak, ezért kell bizonyos hatóságok előtt megtenni ezt a nyilvános kijelentést. Akik hivatalosan
is elváltak egymástól, azok leoldották magukról a hatóság előtt tett házassági
nyilatkozatuknak jogi következményeit. De ettől nem lettek elváltak. Az elválás akkor történik meg, amikor bármelyik fél már lelkileg elhagyja a másikat. Ez pedig akkor történik, amikor bármelyik fél tudomására hozza a másiknak azt, hogy nem fogja segíteni a másikat abban, hogy Hozzám, Jézushoz, közelebb kerüljön az elhagyott. Ennek általában érzékelhető megnyilvánulásai is vannak. Ez nemcsak egyszerű szavakkal történik.
Ha ti elváltatok, s ugyanakkor még többször együtt éltek, akkor még
nem váltatok el. De ha az, aki elhagyott, már mással kapcsolatot teremtett, s
te ezután is még néha vele élsz, bár nincs szándékodban helyre állítani régi
kapcsolatotokat, akkor bizony a paráznaság bűnét követed el, mert felelőtlenkedsz!
Drága Gyermekem! Mivel meglehetősen olvashatatlan írással írtad
leveledet médiumomnak, ezért ő csak ezt az egyetlen kérdést hozta Elém.
(Biztos vagyok abban, ha egy ország királyának írnátok levelet, nagyon
ügyelnétek arra, hogy minden szó olvasható legyen.)
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Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2684.
Kérdező: MINDENRE MÉLTATLAN VAGYOK
1. Alkalmatlannak érzem magam, hogy használj, Uram!
2. Türelmetlen vagyok.
3. Ha nem bízom magamban, akkor Benned sem?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amíg alkalmatlannak érzed magad arra, hogy ÉN, Jézus, megfelelően használni tudjalak, addig lelked mélyén nem hiszel az Én határt nem ismerő erőmben!
Az nem baj, ha valaki méltatlannak gondolja magát önmagában. Nem
baj, mert az is! De akárhány nullának is éli meg magát valaki, tudnia kell,
hogy a nullák előtt Én, Jézus vagyok az EGYES, sőt a HÁRMAS, sőt a HÁROMSZOR HÁRMAS!
2. Akiben Én, Jézus, élhetek, az tud várakozni! Aki elvárásokkal van
mások iránt, az feltétlenül türelmetlenné válik olyankor, amikor várakozásaiban csalódik. Az ilyen ember saját boldogtalanságának kovácsa! Csak az, aki
már csalódott önmagában, csalódott embertársaiban, és csalódott az általa
elképzelt istenképben, képes arra, hogy helyes módon leváltsa önmagában az
elvárásait a várakozni tudással.
3. Aki már csalódott önmagában, tehát megtapasztalta, hogy nem olyan
jó, nem olyan tökéletes, mint eddig önmagáról ezt gondolta, az nem akkor
tesz jót, ha egyáltalán nem törődik magával, hanem akkor, ha a benne lévé
JELENLÉTEMRE teszi a hangsúlyt. Ilyen értelemben igaz, hogy aki nem
bízik önmagában, az Bennem sem bízik. Aki engedi, hogy éljek benne, az
nem önmagán kívül fog keresni Engem. Az át fogja élni, hogy Én, Jézus, az
ő partnere vagyok, hogy ő az Én partnerem. Tehát nemcsak az világosodik
meg előtte, hogy Nálam nélkül semmit nem tehet, hanem az is, hogy Általam, Velem és Bennem mindenre képes, ami őt, és természetesen másokat is,
építi, buzdítja és vigasztalja.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
2685.
Kérdező: HELYESEN AKAROK LÁTNI!
1. Nem a harmadik szememmel látok, de látok!
2. Istentől jön az energiám?
3. Volt, amikor nagyon vágyódtam az újjászületés után.
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HANG: "Drága Gyermekem!
Ma már csak három kérdésre válaszolok, mivel az eddig megjelent 24
kötet több mint tizenötezer kérdésre kapja meg a választ Tőlem.
Nagyon természetes, hogy nem szükséges lokalizálnod azt a részedet,
amellyel látsz. Fontos, hogy befelé figyelő maradj, és találd meg mindig látásod számára a megfelelő kontrollt, ahogy most is megtaláltad.
1. Meg kell mondanom neked, hogy sokkal jobban ki vagytok téve a
tévedés veszélyének, semmint gondoljátok! Az Általam veletek együtt választott ALAP az az alázat, mely egyrészt minden gyalázatot vállal a meglátott jóért, másrészt nyitott afelé, hogy jobbal is találkozhat, mint amit most a
legjobbnak tételez fel. Ha megfelelő érvekkel alátámasztott jobbal találkozik,
akkor nyitott ennek elfogadására. Tehát az, aki nem az igazát akarja mindenáron közkinccsé tenni, hanem azt, amit Miattam, az evangéliumaim alapján
alátámasztott érveim hatására elfogadott, az az alázatos. Erre az alázatra tud
Lelkem építeni. Meg kell hogy mondjam, nagyon kevés ilyen lélek van ma a
Földön. Bizony, szűk a kapu és keskeny az út, amely az ÉLETRE vezet!
2. Minden energiának ősforrása az Isten! Minden energia önmagában
semleges értékű. Erkölcsi értékét az határozza meg, amire felhasználjátok az
energiákat. Gyakran és fölöslegesen nagy hangsúlyt tesztek a forrásra. Azok a
hatások, amelyek érnek benneteket, gyökerében, forrásában csak tükör által
homályban mutatkoznak meg előttetek. Azért kell alázatosaknak lennetek,
azért kell figyelnetek a gyümölcsökre, azért kell a megfelelő kontroll, tehát
az evangéliumaim alapos ismerete, azért kell megfelelő rugalmasság, hogy
időben váltani tudjatok, ha a megtévesztő csapdát állít fel nektek.
3. Nem elég, ha csak vágy él benned az újjászületés után! Neked meg
kell tenned e téren azt, ami a te feladatod! Tehát tudatosan el kell fogadnod
Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak. Ha ez megtörtént, akkor ezt
rögzítened kell, ünneppé kell magasztosítanod! Nem lehet ennél nagyobb
ünnep számodra a földi életben! A többi az Én dolgom!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2686.
Kérdező: LÁTÁST ÉS ERŐT KÉREK!
Látást és megerősítést kérek!
HANG: "Drága Gyermekem!
Számodra legyen fontos az IDŐ! Ezt az üres tartályt neked kell az Én,
Jézusod szándéka szerint megtöltened. Legyen időd Rám! Aktív és folyamatos időd egyaránt. Aktív időd legyen minden reggel és este. Folyamatos pedig
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egész életedben. Ez azt jelenti, hogy ne csak Velem kezd és fejezd be napjaidat, hanem Értem éld azt meg. Tehát az út és az úti cél egyaránt Én szeretnék
lenni életedben. Így számíthatsz arra, hogy ezzel az úttal járó ÉLET, kettőnk
élete is egybeolvad.
Kimondhatatlanul szeretlek, és megáldalak
SZÍVEM KIMERÍTHETETLEN SZERETÉVEL!
******************************************************
2687.
Kérdező: A SCIENTOLÓGIÁRÓL
1. A nagy isteni Tervben, mi a szerepe a Scientológiának?
2. Megkaphatóak-e azok az ismeretek világunk más régióiban, amelyeet a Scientológia nyújt?
3. Mit kell tennem ezek után?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Ki kell, hogy ábrándítsalak! A nagy isteni Tervben semmiféle tudománynak nincs fontos szerepe önmagában. A nagy isteni Tervben egyedül és
kizárólag csak a gyakorlati, élő hitből fakadó, Általam, Jézus által elmondott
és bemutatott SZERETETNEK van fontos szerepe. Mindaz, ami ezt segíti
elő, mint eszköz, ettől a CÉLTÓL kapja értékét. Ha nagyon segíti, akkor nagyon értékes, ha kicsit segíti, akkor kicsit értékes, ha sehogy sem segíti, akkor egyáltalán nem értékes.
Az eddig elmondottak azt jelentik, hogy aki a scietológiából jó eszközt
tud faragni magának ahhoz, hogy úgy tudjon szeretni, amint Én, Jézus, tanítottam és bemutattam, vagyis úgy, hogy másokat is tanítani tudjon a szeretetre, annak értékes ez a tudományág is, aki nem ennek a célnak elérésére használja, annak csupán pótcselekvés, tehát haszontalan időtöltés.
2. Ha más régiók alatt más dimenziókat értesz, akkor tudnod kell, hogy
más dimenziókban sincs lényegileg más legfontosabb, mint a földi életben. A
különbség csupán annyi, hogy más régiókban tisztultabb a LÁTÁS, és ennek
következtében növekszik az öröm vagy a fájdalom, attól függően, hogy közeledtetek vagy távolodtatok a Földön a lényegtől.
3. A fentiekből könnyen kiolvashatod, hogy mi a teendőd a Földön!
Szeretetben kell növekedned. Abban a szeretetben, amelyet Én, Jézus, éltem
elétek! Nem győzöm hangoztatni és ismételni: soha senkinek nem szabad
ártani, mindig, mindenkinek meg kell bocsátani, és segíteni kell ott, ahol erre
lehetőségetek van. Ezt, mint utat, mint törekvési irányt kell kivétel nélkül
minden szellemi lénynek felvállalnia. Aki ezt nem teszi, az objektíve a kárhozat útját járja. Szubjektíve csak akkor, ha nem tudatlanságból teszi ezt.
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Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
2688.
Kérdező: SOKAN BÁNTANAK. ELÉG, HA IMÁDKOZOM?
1. Sok megaláztatásban volt már részem.
2. Miért bánt másokat az én vallásosságom?
3. Elég, ha sokat imádkozom?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A földi élet poklában nem rendkívüli jelenség az, ha valakit megaláznak. Engem, Jézust, annyira megaláztak, hogy ördöngösnek neveztek. Ez
Számomra nem jelentett komoly problémát, mivel tudtam, hogy ettől nem
Én, hanem ők vannak, ők élnek hazugságban.
Soha nem az a lényeges, hogy mások hogyan viszonyulnak hozzád,
hanem az, hogy te hogyan viszonyulsz másokhoz. Ne feledd: a jóban az a
rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó!
Azok a megpróbáltatások, amelyeken át kell menned, tulajdonképpen
levizsgáztatnak téged. Csak nehézségek közepette ismeritek fel, hogy hol
tartotok lelkileg. A türelem, a szelídség, a megbocsátás, az irgalom, a segíteni
készség, ezek mind-mind csak akkor érnek valamit, ha terhelés alatt is megállják helyüket. Különben csak üres szólamok!
A megoldást soha ne keresd magadon kívül. Vagy magadban tudod
megtalálni, vagy sehol!
2. Akit a vallásossága miatt bántanak, annak meg kell vizsgálnia, hogy
vallásossága felszínes csupán, vagy komoly lelki tartalommal rendelkezik.
Az igazi, tehát a helyes módon vallásos ember az mindig Istent és embert szerető ember. Tehát nem az a helyes módon vallásos, aki sokat imádkozik, sem az, aki magát annak tartja, hanem az, akiről mások azt mondják,
hogy valóban szeretetet áraszt maga körül.
Az a vallásosság, amely csupán imában és szertartásokban merül ki,
idegen Tőlem, Jézustól! Az ima, böjt, szertartások, ezek mind csak eszközök
csupán arra, hogy a szeretetben növekedni tudjatok! Döntő tehát a MAGATARTÁS!
3. Amit eddig elmondottam, elég világos már előtted, hogy az az ima,
amely Istent akarja megváltoztatni, semmiképpen sem nevezhető elegendőnek arra, hogy szebb legyen az életetek! De ha arra használjátok fel imáitokat, hogy ezek által ti változzatok meg, ti legyetek egyre jobbak, akkor az
ima nélkülözhetetlen ahhoz, hogy szebb, jobb, békésebb legyen az életetek!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
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******************************************************
2689.
Kérdező: KÓRHÁZI ÁGYON VAGYOK
Kórházban fekszem. Nem tudok lábra állni segítség nélkül.
HANG: "Drága Gyermekem!
Mindenkinek van egy elképzelése önmagáról, és amikor ez az elképzelés nem valósul meg, akkor fájdalmasan azt szoktátok mondani, hogy ember
tervez, Isten végez. Sajnos, ennek a fordítottja az igaz.
Isten rólad is azt tervezte el, hogy lakást fog venni benned (János
14;23). Jól értetted: A boldog Isten akar benned lakást venni, vagyis boldoggá akar téged tenni! Vagyis meg akarja láttatni veled, hogy boldog vagy Őáltala! A boldogság nem azonos a fájdalommentességgel! Vannak emberek,
akik alig állnak a lábukon a fájdalomtól, de mert csatát nyertek, boldogok!
Neked tehát tudnod kell, hogy a Győztes oldalán állsz, és a földi élet
csatájában akármennyi sebből is vérzik a szíved, lelked mélyén mégis
Mennyországot hordozol, ha hiszel Bennem, Jézusban. Azt soha nem mondtam, hogy boldogok azok, akik jól érzik magukat, de azt igenis mondom,
hogy aki Bennem hisz, az átveheti Tőlem azt a szívbékét, amelyre teremtve
lettetek (Máté 11;28).
Korlátozva vagy mozgásodban. Ha csak azt látod, hogy mit nem tehetsz meg, akkor nem tudok segíteni rajtad. Ha azon gondolkodsz, hogy mi
az, amit megtehetsz Értem, magadért, másokért, akkor nagyon tudlak segíteni.
Az egészen biztos, hogy Én, Jézus, soha senkit el nem hagyok! Veletek
vagyok mindennap a világ végezetéig, és utána is! Isten ezt tervezte el veled
kapcsolatban is. Isten tervez, ember végez! Te is és Én is annak örülnénk, ha
úgy végeznél, ahogy Isten tervezte rólad Velem kapcsolatban. Minden azon
múlik tehát, hogy vállalod vagy nem vállalod a gondolkodásod átalakítását.
Nagyon szeretlek! Megáldalak ERŐMMEL, BÉKÉMMEL!
*******************************************************
2690.
Kérdező: MIÉRT NEM SEGÍT AZ IMÁDSÁGOM?
1. Sok külső és belső negatív erő hat rám.
2. Sokat imádkozom, de nem változik a gondolkodásom.
3. Miért nem tisztul, nyugszik meg a lelkem?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Negatív energia önmagában nem létezik. Minden energia, tehát minden erőáramlás alkalmas jóra is, rosszra is. Minden attól függ, hogy ki és
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hogyan áll hozzá. Akiben Én, Jézus, élek, annak okozhatnak fájdalmat ártó
erők, vagyis ártó szándékkal dolgozhatnak gyűlölködő szellemek, de ezek az
ártó erők csak azoknak ártanak, akiktől származnak. Rosszat tudnak szándékolni az Enyéim számára a gonosz szellemek, de az Enyéim soha nem járhatnak rosszul!
A legnagyobb gonoszság a Földön kétségtelen akkor történt, amikor
Engem, Jézust, keresztre feszítettek. De még ez a gonoszság sem ártott, hanem használt Nekem (Lukács 24;26)!
2. Amíg valaki imaszövegek által akarja átalakítani gondolkodását,
addig nem sok reménye lesz arra, hogy ez meg is valósuljon. De ha valaki
párbeszédimával fordul Hozzám, az feltétlenül el fog indulni a gondolkodásátalakítás útján. Ezt az imaformát bővebben kifejtettem a HANG első kötetében. Aki nemcsak beszél Hozzám, de vállalja azt, hogy Én, Jézus is beszéljek hozzá, az feltétlenül meg fogja tapasztalni azt, hogy az Én szavaim teremtő erőt hordoznak, és feltétlenül át fogja tudni élni azt, ami őt építi, buzdítja, vigasztalja.
3. Ha majd azt éled át, hogy nem az a legfontosabb, hogy milyen vagy,
hanem az, hogy az Enyém vagy, akkor tisztulni fog szíved szeme, és át tudod
venni Tőlem az Én békémet (Máté 11;28)!
Nagyon szeretlek, és megáldalak BÉKÉM ÖRÖMÉVEL!"
*******************************************************
2691.
Kérdező: LEHETEK BOLDOG A FÖLDÖN?
Lehetek boldog valaha azzal a házas emberrel, akit szeretek?
HANG: "Drága Gyermekem!
Három tömör gondolatot kínálok fel neked. Az egyik az, hogy csak és
kizárólag az igazság szabadíthat meg téged is minden olyan megkötözöttségtől, narkotikumtól, amely miközben boldogságot ígér, bódultságot követel.
Ez az igazság Én vagyok! Tehát Én, a Földre szállt Isten, Magamat
kínálom fel neked arra, hogy megszabadítsalak megkötözöttségeidtől. Tudom, hogy neked most nem Én vagyok a fontos, hanem az, hogy Én is azon
legyek, amit te a legfontosabbnak tartasz. Tudom, hogy te nem lemondani
akarsz Értem valamiről, valakiről, hanem fel és ki akarod használni befolyásomat, vagyis hogy tegyek meg mindent a te vágyad, a te akaratod megvalósítása érdekében.
Ha nem az Én, a te Jézusod vágyán dolgoznék érdekedben, akkor valójában nem is szeretnélek téged. Te most, ha hiszed, ha nem, azt kívánod Tőlem, Jézustól, hogy ne szeresselek. Azt kívánod a Szeretettől, hogy ne szeres11

sen! Ez egy olyan ördögi kívánság, amelynek földi életemben is mindenkor
ellene mondottam!
2. Senki boldogsága nem épülhet más vagy mások boldogtalanságára.
Maga az egész család, amelyet az a férfi képvisel, egy örökös rés lenne azon
az alapon, amelyre te építeni akarod kettőtök jövőjét. Ezen a résen szinte
állandóan maga a pokol, mint átok, áradna rá életetekre, és nincs az az Isten,
aki ezt meg tudná akadályozni, mivel Istennek is véget ér a szabadsága ott,
ahol a tiétek kezdődik!
3. A mulandó földi élet igazi vonásait csak az láthatja meg, aki azokat
az örökkévalóság szemüvegén át szemléli. "Mi ez az örökkévalósághoz képest?" E kérdést kell feltenned minden döntésed előtt. Csak olyan döntéseket
szabad hoznod, amelyek a halálod óráján boldogítani fognak. Megdöbbennél,
ha tudnád, milyen közel van a halálod órája!
Drága Gyermek! Az ÉLET megnyerése feltétlenül életelvesztéssel jár!
Boldog csak az lehet, aki úgy talált otthont Nálam, hogy Én, Jézus,
otthont találhattam nála. Mindaz, ami nem ezt célozza, nem ezt szorgalmazza, az csak hiúságok hiúsága!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************
2692.
Kérdező: MIÉRT JÁRNAK MINDIG ROSSZUL A JÓK?
1. Miért használják ki mindig a jókat?
2. Férjemet operálni fogják. Féltem őt!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Naponta kell kérnetek a BÖLCSESSÉG LELKÉT! Naponta kell
kérnetek a bölcsesség adományát (Jakab 1;5)!
Két fegyvert nagyon fontosnak tartok ahhoz, hogy azokat, akiket bárányokként küldök a farkasok közé, e két fegyver védelmezze. Vagyis, hogy
csak felhasználni engedjétek magatokat, de kihasználni nem! E két fegyver:
legyetek okosak, mint a kígyó, és óvakodjatok az emberektől. Tehát az okosság és óvatosság az a két fegyver, melyeket mindig készenlétben kell tartanotok, ha azt akarjátok, hogy gyümölcstermő legyen lelki életetek. Csak e két
fegyvert tudatos használata által tudom biztosítani bennetek azt a szívbékét,
amelyet a világ nem adhat, de el sem vehet tőletek.
2. Te befogadtál Engem, Jézust, az életedbe. Tehát csak jól járhatsz,
bármi is történik férjeddel. Ő csak jól járhat, ha Engem befogad. Ha valaki
nem fogad be Engem, Jézust, akkor bármi történik vele, csak rosszul járhat.
Boldog csak az lehet, aki tud a szívével látni. A szív szeme a HIT! A hívőnek
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minden lehetséges! Aki nem hisz, az kilépett abból a körből, amelyen belül át
tudom adni erőmet, békémet, boldogságomat az ott maradottaknak. Ez jelenti azt, hogy Nálam nélkül semmit sem tehettek!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
BIZALOM és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2693.
Kérdező: EGY RÉMÁLOMRÓL, KLÓNOZÁSRÓL, REINKRANÁCIÓRÓL
1. Álmomban vér folyt a tévéből.
2. Az ember klónozásáról kérdezem a HANG-ot.
3. A papság nagy része nem hisz a reinkarnációban.
HANG: "Kedves Barátom!
1. Az említett álom a te részedre azt jelzi, hogy nagyon komolyan kell
venned, és mindenkinek komolyan kell vennie a tévé szerepét. A tévé nagyon
alkalmas arra, hogy egészen intim kapcsolatot hozzon létre a nézőjével. A
tévé által házhoz megy, a szobádba megy be a nagyvilág! E világot olyan
közel engedheted magadhoz, amilyen közel csak akarod! Úgy vehetsz át ettől
bármit, hogy ezért neked semmit nem kell adnod (a tévé fizetési díján kívül).
Úgy hat rád erkölcsileg, ahogy akarod, s ugyanakkor te semmiféle erkölcsi
hatással nem tudsz lenni rá!
Az álmodban látott vér azt az erkölcsi életet szimbolizálja, amely felétek árad a tévéből.
2. Az erkölcsi rendben, tehát a kegyelmi rendben, nem lehet két szellemi lény azonos felelősséget hordozó. A mulandóság tengelyén soha nem
foroghat az örökkévalóságra teremtett ember. Ha a gyakorlatban meg tudna
jelenni a klónozott ember, akkor úgy indulna el a Földön örökké élni képes
ember, hogy véglegesen megszűnne számára a mennyek országa. Tehát csak
boldogtalanságra született lények népesítenék be a Földet.
Az az Isten, aki az ég madarait, a mezők virágait is vigyázza, soha nem
engedné meg, hogy az Ő képére teremtett szellemi lény bármelyike is csak a
földből és földért élő, Istent soha nem látható vergődésnek legyen kiszolgáltatva.
Az Én, Jézus, kijelentésem, mely szerint az ÉLET megnyeréséhez elválaszthatatlanul hozzátartozik a földi élet elvesztésének gyakorlati megvalósulása, megvalósítása, örökké érvényes marad!
3. A reinkarnáció tanának elfogadása nem tartozik elválaszthatatlanul
az üdvösségetek biztosításához. Ha valaki e nélkül is képes feloldani önmagában és másokban a földi élet nehézségeiből adódó problémákat, ám tegye!
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A reinkarnációval kapcsolatban nem az a lényeg, hogy elfogadja valaki
vagy sem. A probléma olyankor keletkezik ezzel kapcsolatban, amikor valaki
a saját nézetét szeretetlenül kezdi képviselni. Ez Részemről soha nem engedhető meg!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2694.
Kérdező: VALAKI ÁLLANDÓAN KÍNOZ
Egy borzalmas lény kínoz, mióta valakit meggyógyítottam.
HANG: "Drága Gyermekem!
Rosszat tesz veled a Rossz, és te jót teszel mással. Szenvedtet téged a
Gonosz, és energiád könnyít mások szenvedésén.
Egy magaddal hozott karmikus görcs feloldásának fájdalmát kell elviselned, amelynek gyökere egy valamikori tudatos kiszolgáltatottságod a Gonosznak. Bizony, a Földön leélt életek mehetnek rá, míg sikerül leoldania
valakinek önmagáról egy valamikor tudatosan vállalt gonosszal történő kapcsolatot.
Te most egy kettősséget élsz meg. Egyrészt szenveded a rosszat, másrészt áldás lehetsz másoknak. Valamikor Nekem, Jézusnak is ezt kellett vállalnom, csak hozzád mérten nagyban, önként és ártatlanul, minden ember
javára.
Egyetlen gyógyszert tudok ajánlani, bár ez első hallásra számodra képtelenségnek tűnik. Rendszeresen hálát kell adnod ezért a karmikus görcsért.
Ez feltétlenül meghozza az általad várva várt eredményt.
Arról szó sem lehet, hogy károdra válhat az, ha valakinek jót teszel.
Minden jó áldásként hull vissza rád. Az az átok tehát, amit annyira szenvedsz, már születésed előtt történt tudatos vállalása annak, hogy az előző
életeid egyikén hozott tudatosan vállalt rosszat leoldd magadról, s ne kelljen
többé megjelenned itt, a földi élet poklában.
Jelen életállapotod nem lehet akadálya annak, hogy elfogadj Engem,
Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak. Ezt meg kell tenned ahhoz, hogy lélekben újjászületve magadban tudd hordani a mennyek országát. Így és csak így
lesz az Én erőm a te erőd, az Én örömöm a te örömöd, az Én szabadságom a
te szabadságod.
Én, Jézus, valóban legyőztem a világot! A benned és rajtad lévő szenvedő világot is! Először hinned kell, hogy a Győztes oldalán állsz, utána ezt
meg is fogod tapasztalni. De ismétlem: valamikori rossz döntésedet csak
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akkor tudod leoldani magadról, ha vállalsz Engem szenvedéseiddel, szenvedéseimmel együtt.
A földi élet mindenkinek kereszt. E kereszt nemcsak kisebbítés által
válhat leviselhetővé, hanem az erő növekedése által is! Ha rálátsz erre szíveddel, vagyis elfogadsz Engem, akkor a hálaadó, dicsőítő imáid hatására e
kereszted meg is szűnik, illetve a Mennyország kulcsa lesz számodra.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2695.
Kérdező: INKARNÁLÓDIK MÉG JÉZUS?
1. Valóban 1998-as dátummal betelik a Bestia száma? Vállalnunk kell
bizonyos megjelöltetést?
2. Egy szellemi iskoláról kérek véleményt!
3. Jézus két oldala az, hogy Pásztor és Király?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Valóban betelik 1998-ban a Bestia száma. Valóban felgyorsulnak
körülöttetek és bennetek is az események. Valóban közel az idő! De mindez a
lényeget tekintve nem érdekes!
A lényeg: Boldogító módon élek benned! A lényeg: Föl kell fedezned,
meg kell látnod, meg kell tapasztalnod, hinned kell, átélned kell, hogy a boldog Istennek csak boldog gyermekei tudják vállalni azt a feladatot, tudják
betölteni azt az egyetlen hivatásukat, amelyért a Földre jöttetek, tehát a szeretni tanítást!
A lényeg: Nem olyannak látod az életed, amilyen, hanem amilyennek
látod, olyan! A lényeg a LÁTÁS! Ezért indítottam nyilvános tanításomat
ezzel: "Betelt az idő, elérkezett hozzátok Isten országa. ALAKÍTSÁTOK ÁT
GONDOLKODÁSOTOKAT és higgyetek az örömhírben (Márk 1;15)!"
2. Az említett szellemi iskolát magad is jól látod. Olyan, mint egyházatok. Olyan, mint a partra húzott háló. Vannak benne nagy értékek, és vannak
benne hitványabb halak is. Mindent vizsgáljatok meg! Ami jó, azt tartsátok
meg, amit méltatlannak ítéltek Hozzám, azt tegyétek félre. Az igazán súlyos
probléma nem olyankor keletkezik, amikor valaki valamit képvisel, hanem
olyankor, amikor valaki másokra akarja kényszeríteni saját nézetét.
3. Én, Jézus, mint minden személy, aki a Földre születik, különböző
szerepeket éltem át. Az nem felel meg a valóságnak, hogy különböző
inkarnálódások bármiféle kapcsolatban is lennének az Én egyszeri inkarnációmmal. Egyazon életben kell mindenkinek különböző szerepeket felvállalnia. Bárki lehet egyszerre apa, férj, munkás, barát, vezér, stb.
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Az teljesen képtelenség, hogy három személyiségben kellett megjelennem! Az a bizonyos roppant nagy és teljes erő, amely Általam, Velem és
Bennem megjelent közöttetek, ez az az Isten országa, amely Velem elérkezett
hozzátok.
Kedves Barátom! Végezetül két fontos szempontra hívom fel figyelmedet. Az egyik az, hogy imáitoknak nagy ereje van. Édesanyádért mondott
imáid segítik őt is. A másik az, hogy ne arra tegyétek a hangsúlyt, amit csak
tükör által és homályban láttok, hanem arra, hogy soha ne ártsatok senkinek,
bocsássatok meg mindig mindenkinek, és segítsetek a rászorulókon.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!"
******************************************************
2696.
Kérdező: FÉLEK A LÁTOMÁSOKTÓL
Nagyon vallásos vagyok, és félek a látomásaimtól.
HANG: "Drága Gyermekem!
Te valóban nagyon vallásos vagy. Én, Jézus, közel sem voltam olyan
vallásos, mint te. Ez nem meglepő, mert amikor te vallásosságot mondasz,
akkor sok imára, szenteltvízre, szent képekre, szobrokra, szertartásokra, búcsújárásokra, böjtökre, litániákra és ezekhez hasonlókra gondolsz.
Neked nem arra kellene törekedned, hogy az előbb elmondott értelemben még vallásosabb légy, mert ha így folytatod, akkor előbb-utóbb meg
fogsz bolondulni. Neked jobban kellene HINNED Bennem, Jézusban! Jobban kellene elhinned, hogy benned élek, ha szeretet van a szívedben. Jobban
el kellene hinned, hogy Én, Jézus, legyőztem a világot, vagyis a gonoszt.
Tehát el kellene hinned, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik!
Te, aki Istent szerető vagy, csak hálát adhatsz mindenért, ami veled történik.
Ha nem vagy hálálkodó lélek, akkor vagy nem hiszed el, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik, vagy nem vagy Istent szerető!
Ezt a hitet Én, Jézus, nem tudom megadni sem neked, sem másnak.
Ennek a hitnek gyakorlása tőled függ. Törekedned kell úgy gondolkodni, úgy
szólni, úgy cselekedni, mint aki elhiszi, hogy benne élek! Ez Rajtam, Jézuson, nem állhat. Csak rajtad áll! Érted és veled mindent megteszek, de helyetted nem tudok megtenni semmit! Nem, mert nem vagy bábu, hanem értelemmel és szabad akarattal rendelkező ember. Ha nem ilyen lennél, nem is
lennél ember.
Embernek lenni pontosan azt jelenti, hogy következetesen hinned kell
az Én jelenlétemben!
Bízom benned! Bízzál jobban Bennem, a te Jézusodban!
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Nagyon szeretlek, és megáldalak az Én BÉKÉMMEL!"
*******************************************************
2697.
Kérdező: EGY FORRÁS HÁROM ÁGA
1. Bárhova lépek, szakad alattam a föld.
2. Gyermekeim látomásáról, temetői látomásról.
3. Három álomról.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szinte mindhárom kérdésedre ugyanarról a forrásról kellene beszélnem. A Földre magaddal hozott életszemlélet mindennek a forrása. Nem sok,
sőt semmi értelme annak, hogy felületi kezelésnek vesd alá magadat. Ha egy
tartály túlfeszített, akkor nem az a megoldás, hogy hol itt, hol ott foltozzátok
a tartályt, hanem az, hogy a feszültséget szabályozzátok benne.
A föld mindenki alatt szakadozik, mert a föld ilyen. Ilyennek lett kitalálva a ti érdeketekben. Az, aki az alatta lévő föld megszilárdítása helyett a
szárnyaival törődik inkább, okosan cselekszik. A madár azért madár, mert
nem esik kétségbe olyankor, amikor törik alatta az ág, hanem még magasabbra repül. Az ember pontosan attól ember, hogy képes a földi, mulandó élete
horgonyát örök értékekbe akasztani, s nem a kétségbeesés, hanem a remény
növekszik benne, amikor ropog alatta a föld.
Tedd föl magadnak a kérdést: Miben bízol? Mi életed értelme, célja?
Mi tölti ki idődet? Milyennek látod döntéseidet, ha így kérdezel rájuk: mi ez
az örökkévalósághoz képest? Válaszod magában fogja hordani a megoldást
is.
2. A gyermeknek egészen más a valóság, mint a felnőtt embernek. Egy
bot lehet számára autó. Egy karika lehet repülő. Egy doboz lehet palota, stb.
Amit egy gyermek lát, csak akkor lehet elgondolkodtató a felnőttek számára,
ha a látottakért bármilyen szenvedéseket képes egy gyermek vállalni. De
ilyenkor is csak elgondolkodtató lehet! Önmagában még ez sem elég egy
gyermek látomásának hitelesítésére. Ne legyetek hiszékenyek! A hiszékenység a babona melegágya!
3. A te temetői látomásod, álmaid a szimbólumok nyelvén küldenek
üzeneteket belső világodról csakúgy, mint más dimenziókból. Angyalaim
ügyelnek arra, hogy feltétlenül meg tudd fejteni ezeket olyan mértékben,
amilyen mértékben fontos számodra, hogy sorsod lényegét, vagyis a Hozzám, Jézushoz tartozásod mélyítését, segítsék elő. A többi nem érdekes!
Szeretném jobban kinyitni és megtisztítani szíved szemét! Szeretném,
ha hiszékenység helyett hitből élő lennél!
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Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!
******************************************************
2698.
Kérdező: A SZÜLÉSI FÁJDALMAKRÓL
Mi az oka a szülési fájdalmaknak?
HANG: "Drága Gyermekem!
Amit leveledben leírtál ezzel kapcsolatban, az számodra is és mindazok számára, akiknek elmondod, feltétlenül sokat jelent. Igen, mert a földi
élet poklába fájdalommenetesen sem az, aki oda belép, nem képes - ezért is
sír fel minden gyermek, amikor megszületik -, sem az, aki ezt lényegében
lehetővé tette számára. E fájdalom mindenki számára olyan karmikus örökség, amelynek kikerülése több bajt okoz később, mint örömet. A fájdalomcsillapítóknak mindig van némi mellékhatása.
Okos gondolataidat érdemes közkinccsé tenned. Érdemes másokkal
megismertetned, mert a lényeget fogtad meg akkor, mikor az elszakadás fájdalmáról írtál.
Bizony azért, hogy valaki élni tudjon, mindig szolgálnia kell másoknak. A szolgálat felvállalása pedig, bár boldogít, fájdalommal is jár. Azért
szeretne sok ember inkább uralkodni, mint szolgálni, mert nem akarják vállalni a szolgálattal járó szenvedést.
De az uralkodás természetellenes állapota az embernek, mert szeretetre, tehát Isten által elgondolt módon (és nem emberek által elgondolt módon!), másokat szolgálni jöttetek le a Földre. Úgy, mint Én, Jézus! Én is sírtam születésemkor, és anyámnak is vállalnia kellett az anyaság szerepével
együtt járó szenvedéseket.
Gyermekeid, akik téged vállaltak, hogy édesanyjuk légy, még nem tudják, de meg kell tudniuk, hogy te csak addig maradhatsz édesanyjuk, amíg
élniük kell belőled. Mihelyt saját lábukra tudtak állni, mihelyt biztosítani
tudják maguk számára testi-lelki továbbfejlődésüket, attól kezdve megszűnt
számukra is, számodra is az édesanyai szereped, s neked is, nekik is meg kell
tanulniuk, hogy a vérségi kötelék, mint megkötözöttség, már akadálya annak,
hogy Értem, Jézusért, éljenek! Tehát e köteléket, mint megkötözöttséget, fel
kell számolnotok! Bizony, mindenki csak önmagáért felel!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
2699.
Kérdező: GÁBRIELLEL TALÁLKOZTAM?
1. Álmomban Gábriel szólt hozzám.
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2. Nagyon érdekelnek az ezoterikus dolgok.
3. Miért találkoztam azzal, akit túlságosan szeretek?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az álmodban kapott angyali üzenet lelked mélyén élő vágyadat fejezi ki. Tehát nem egy konkrét, egy az egyben felfogható kijelentés ez, hanem
az, ami benned él tudatalatti világodban, és nemcsak passzív módon él benned, de hat is rád pozitív módon.
Szentté lenni, szentté tenni! Ez a feladatod a Földön! Mindaz, aki lelkileg rajtad keresztül szentelődik meg, a te gyermeked. Ne akadj hát fel azon,
hogy Gábriel a fiadat emlegette, amikor neked leányod van. Ne akadj fenn
azon sem, hogy családodról beszélt. E téren is nagyobb távban kell gondolkodnod.
Valamikor azt mondták Nekem, Jézusnak, hogy anyám és rokonaim
beszélni akarnak Velem. Ekkor én kiüzenve mondtam: "Ki az Én anyám, ki
az Én rokonom? Mindaz, aki Isten igéjét hallgatja és megtartja, azok az Én
anyám és rokonaim. (Márk 3;35)". Ez a helyzet nálad is. Igazán azok a te
családod, akik hallgatnak rád olyankor, amikor Rólam, Jézusról van szó!
2. Az emberré válás útja az ezotéria! Belülről lehet csak megtérni! Belülről kell úgy átalakulni, hogy az képes legyen átalakítani a rajtatok kívüli
világot is.
Legtöbb emberben általában nagyon sok hordalék akadályozza azt,
hogy feltörjön az a tiszta forrás lelkéből, amelyről János 7;38-ban olvashatsz.
A te lelkedben lévő forrást már egyre kevesebb hordalék akadályozza abban,
hogy feltörjön benned a Szentlélek, mint éltető Lélek! Ez az oka érdeklődésednek.
3. Meg kell tanulnod nemcsak kinyílni, de lezárni is! Csak egészséges
külső-belső önfegyelem segíthet abban, hogy amint a napraforgó a Nap felé
fordul - még akkor is, ha borult az ég!-, úgy te is Isten irányában fejlődj tovább a kísértések közepette is.
A hűség próbáját mindenkinek ki kell állnia, ha Velem akar ÖRÖKKÉ
boldog lenni. Csak az, aki állhatatos marad mindvégig ahhoz, aki őt el nem
hagyta, az üdvözül (Máté 10;22)!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2700.
Kérdező: VÁLASZ HELYETT TANÍTÁS
Négy kérdés.
HANG: "Drága Gyermekem!
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Kérdéseid kivétel nélkül olyanok, amelyekre vagy magad is rájöhetsz,
ha veszed a fáradságot, és utána nézel, vagy egyáltalán nem érintik a te boldogságodat. Sőt, olyan irányba mutatnak, amelyek pontosan el akarnak vinni
attól az úttól, amely Velem, Jézussal, azonos.
Kérdezed, hogy kaptál-e Tőlem üzenetet. Ezt neked tudnod kell! Ha
úgy gondolod, hogy esetleg mástól kaptad azt a bizonyos üzenetet, akkor ne
médiumomtól kérdezd meg, mivel nem általa kaptad. Attól kell megkérdezned, akitől kaptad. Ha mástól, akkor azt, ha közvetlenül Tőlem kaptad, akkor
Engem kérdezz meg! Ha tudok közvetlenül üzenetet adni, akkor közvetlenül
igazolni is tudom ezt.
Halott édesanyáddal ne akarj találkozni! Ha számodra fontos volna a
vele való találkozás, akkor álmodban történne ez meg, és nem halottidézőnél.
Egyáltalán nem jó az, ha médiumoknál érdeklődtök olyasmi után, ami a további földi életetekre vonatkozik. Én, Jézus, azért jöttem le a Földre, hogy
nektek ne kelljen szellemidézéssel foglalkozni. Ha az égiek fontosnak tartják, akkor megfelelő engedéllyel megjelenhetnek nektek közvetlenül, de ezt
nem kell nektek megpróbálni kiprovokálni! Gondolja a Mária-jelenésekre.
Még gondolatnak is képtelenség, hogy ezeket kiprovokálhatta volna valaki!
A férjeddel való kapcsolatod rendezése sem az Én jóslatom alapján
valósul meg, hanem kettőtök szándékán. Neked arra kell törekedned, hogy
tégy meg mindent annak érdekében, hogy megtaláld e téren is szíved nyugalmát. Egy ember szívnyugalma pedig nem attól függ, hogy rendeződnek
vagy nem rendeződnek körülötte az események, hanem attól, hogy megtett-e
mindent azért, hogy rendeződjenek. Ha megtetted azt, amit neked meg kellett
tenned, akkor át tudom adni neked az Én békémet (János 14;27).
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2701.
Kérdező: A PRÓFÉTAISKOLA GAZDAGÍT
1. Hála a prófétaiskoláért!
2. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot.
3. Szeretnék jobb anya lenni!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amióta megjelentem a Földön, azóta mindenki, aki szívével és értelmével egyaránt Hozzám, Jézushoz, akar tartozni, prófétai szerepet is kell
hogy betöltsön. A prófétaság három csatornája közül, tehát a jövőbelátás,
lélekbelátás és a tanítás közül, a harmadikban feltétlenül vállalnotok kell a
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Tőlem kapott "Tegyetek tanítványommá minden népet" szerepet. Az általad
említett prófétaiskolának ez az értelme. Örülök, hogy ráéreztél erre.
2. Álmaid szimbolikus képei idővel feltétlenül értelmet kapnak. E
szimbólumoknak nem szükséges az itt és most jelenét megvilágítaniuk. A
benne átélt érzések azonban feltétlenül azt a célt szolgálják, hogy vedd komolyan tudatalatti világodat, és olyan parancsokat juttass le a mélybe, hogy e
szimbólumok az építés, buzdítás és vigasztalás érzéseit indítsák el és erősítsék meg benned.
3. Ha megérted azt, hogy az anyaság nem állapot, hanem szerep, akkor
elindultál azon az úton, amely jó anyát formál belőled. Ami állapot, az lehet
időtlen is a Földön. Ami szerep, az soha!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETEÉVEL!"
*******************************************************
2702.
Kérdező: SOKAN BÁNTANAK!
Sok bántó fizikai és erkölcsi támadás ér a szellemvilág részről.
HANG: "Drága Gyermekem!
Az egyházak vezetői nem véletlenül óvnak benneteket attól, hogy kapcsolatba kerüljetek közvetlenül a szellemvilággal. Természetesen, bizonyos
értelemben nincs igazuk. De bizonyos értelemben igazuk van. Olyan értelemben igazuk van, hogy a szellemvilág nagyon szeret veletek kapcsolatba
kerülni csakúgy, mint Én, Jézus. De óvatosaknak kell lennetek, mert éppúgy,
mint a földi életben a különböző szélhámosok, a szellemvilág szélhámosai is,
először kifigyelik, hogy kinek milyen igény van a szívében, utána ékesszóló
csalafintasággal, a körülmények adta kártyakeverésével, a jó látszatát keltve
tönkretesznek benneteket idegileg.
Egyetlen orvosságot, egyetlen megoldást tudok ajánlani. Ne hiszékeny
légy, hanem HÍVŐ! Jó, ha hiszel Nekem, Jézusodnak, de ez nem elég!
BENNEM HIGGY! Aki hisz Nekem, az elfogadja tanításomat. Aki hisz
Bennem, az Rám bízza az életét! Számodra mind a kettő fontos!
Ha elhiszed, hogy Én, Jézus, legyőztem a világot, akkor azt is tudomásul kell venned, hogy te a Győztes oldalán állsz! Ha elhiszed, hogy az Istent
szeretőknek minden a javukra válik, még a legrafináltabb szemtelen szellem
mesterkedése is, azt is tudomásul kell venned, hogy benned élek (János
14;23)!
Akkor hiszel Bennem, azzal tudod igazolni, hogy Rám bíztad magadat,
ha hálát és dicsőítést kezdesz mondani akár csak magadban, akár hangosan,
amikor azt tapasztalod, hogy különböző szellemi támadások érnek. Minden
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ártó erő, ha észreveszi, hogy te dicsőíteni kezded az Istent olyankor, amikor ő
támadni kezd téged, egy idő után feltétlenül fel fog hagyni az ilyesmivel,
mivel neki nem az a célja, hogy Istent dicsőítsd, hanem ennek ellenkezője.
Bolond lenne tehát önmaga ellen dolgozni!
Drága Gyermekem! Bízd Rám magadat! Igyekezz minél többször hálát
adni Nekem, Jézusodnak, a te élő Istenednek! Te EGYETLENEM vagy! Az
eddig megjelent Hang-könyvekből már tudhatnád, hogy nem úgy szeretlek
téged, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon. Ha még valakit úgy
szeretnék, mint téged, akkor kettő lenne belőled. Értsd meg: EGYETLENEM
VAGY!
Mérhetetlen szeretettel veszlek körül angyalaim seregével! Éjjel, nappal vigyázom minden szívdobbanásodat, minden rezdülésedet! Én, Jézus,
teljesen rád bíztam Magamat ott, ahol te jelen vagy. Bízd hát te is teljesen
Rám magadat. Otthonra akarok találni benned! Szívem nyitott feléd. Így te is
megtalálhatod otthonodat Nálam. Ez nem jelent a földi élettől történő elrugaszkodást nálad, hanem pontosan ezáltal találod meg helyedet a Földön.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!
******************************************************
2703.
Kérdező: ÉLETUNT VAGYOK
Nagyon lebénult vagyok!
HANG: "Drága Gyermekem!
Leveledben azt írod, hogy miután kiöntötted szívedet, már kicsit meg is
könnyebbültél. Valóban. Ha valaki megfogalmazza önmagát, akkor felszínre
jönnek olyan szempontok is, amelyek nagy segítséget nyújtanak ahhoz, hogy
feldolgozza azokat az akár hozott, akár szerzett, akár kapott gubancokat,
amelyek annyira meg tudják keseríteni földi életeteket.
Az ilyen önmagad feltárását többször is meg kellene tenned, akárcsak
Előttem, a te Jézusod előtt is! Azok, akik ilyen formában időt szánnak önmagukra, Nekem is időt biztosítanak arra, hogy szeretetemmel megérintsem
őket, s az Én szeretetemnek mindig gyógyító ereje van!
Természetesen nem elég csak ki-, elmondani valamit! Meg kell látnod,
hogy milyen gazdag vagy! Gazdag vagy, mert az Enyém vagy! Ezért hálát
kell tudnod adni, és párbeszédimában reggel magadat Rám bízva, angyalaimat felkérve hinned kell abban, hogy többet érsz a verebeknél! Az Én szememben feltétlenül így van!
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Azt mindenképpen el kell fogadnod, hogy a világon a legnagyobb és
legboldogítóbb kincsed csak az lehet, hogy te az Enyém vagy, Én pedig a
tiéd!
Családod tagjaiért, gyermekeidért erkölcsi felelősséget nem vállalhatsz.
Csupán annyit kell mindenkor megtenned, hogy ne légy bűnrészes, tehát meg
kell mondanod azt, amit nem látsz jónak, és anyagilag nem segítheted őket
olyasmiben, amit nem látsz jónak. Tudnod kell, hogy a helyes szeretet nem
az, amikor azt teszitek másnak, mit ők jónak látnak, hanem az, ha azt teszitek másnak, amit Én, Jézus, látok jónak. Ha komolyan és rendszeresen foglalkozol Velem, ha evangéliumaim egyre ismertebbekké válnak előtted, benned, ha naponta kéred a BÖLCSESSÉG ajándékát, akkor meg fog szűnni
bénultságod, mert lelked mélyen kigyullad az a szeretet Irántam, amely energiával tölt majd fel téged.
A reggel az estével kezdődik! Ha este, mielőtt álomra hajtod fejedet,
kéred áldásomat, kéred őrangyalod oltalmát, akkor idegileg pihentető álmot
élhetsz át. Ha neked is, Nekem is az a vágyam, akkor ki akadályozhat meg
bennünket ebben?
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************
2704.
Kérdező: NAGYON SZENVEDEK!
Borzasztóan szenvedek!
HANG: "Drága Gyermekem!
Tele vagy lelki sebekkel! Bárhol érintenek meg, szinte azonnal testi
fájdalmakban jelentkezik ez nálad. Nem tudsz sem magaddal, sem mással,
sem Velem, Jézusoddal, mit kezdeni! Hogyan tudnálak vigasztalni? Mit tudnék mondani neked, amire azonnal az ne lenne a válaszod, hogy szeretnél,
mindennél jobban szeretnél szenvedéseidtől megszabadulni. Mit is mondhatnék neked, amikor éppen ez a legnagyobb bajod, hogy legfőbb vágyad a
szenvedéseidtől való menekülés.
Talán egyszer rá fogsz ébredni arra, hogy te is tudsz szeretni szenvedéseid közepette is, te is képes vagy arra, hogy ne csak vágyódj megelégedettségre, de segíts másoknak megelégedetteknek lenni. Talán fel fogod fedezni
magadban azt a benső világot, ahol Én, Jézus, jelen vagyok, és igenis, meg
akarom valósítani a te életedben is azt az ígéretemet, mely szerint megenyhítem azokat, akik elfáradtak és az élet terhét hordozzák. Mert amikor az ilyeneket hívtam, "Gyertek Hozzám mindannyian, akik az élet terhét hordozzátok, és Én megenyhítelek titeket", akkor rád is gondoltam!
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Akkor tudnék segíteni, ha meg tudnám értetni veled azt, amit e mondat
fejez ki nagy hatékonysággal: „Mi ez az örökkévalósághoz képest!”
Nem akarlak elcsépelt szavakkal vigasztalni. De igenis rá akarlak ébreszteni arra, hogy nemcsak neked, nemcsak Nekem, de a világon minden
embernek a földi élet semmiképpen sem mennyek országa! A mennyek országa bennetek van, és nem kívületek! De a kemény, áldozatos és nagy Belém vetett bizalom képes csak arra, hogy ezt a benső világot, mint Mennyországot ne csak elhiggye, de át is élje!
Nem tudok hatékonyabb orvosságot ma sem felkínálni neked, mint a
dicsőítő, hálaadó imát! Igen, mert az ilyen imádságok képesek nemcsak tisztítani, de akár teremteni is olyan benső szemeket, amellyel meg lehet látni,
észre lehet venni magatokban az Én szívem kimondhatatlan szeretetét. Helyesen csak az lát, aki felfedez Engem, Jézust, önmagában. Én, Jézus, kivétel
nélkül minden szellemi lényben jelen vagyok boldogító módon. De ettől még
nem lett boldog senki. Az Én boldogító jelenlétemet észre kell vennetek, át
kell élnetek. Ezt senki helyett nem vagyok képes megtenni!
Újra és újra arra kérlek téged is, és minden embert, ne a világot, ne a
mulandó testi életet akarjátok megváltoztatni, átalakítani, hanem gondolkodásotokat (Márk 1;15)!
Nagyon várom, hogy jobban vedd észre életedben a jót! Ne feledd! Az
élet nem olyan, amilyennek látod. De amilyennek látod, számodra olyan!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
2705.
Kérdező. SZÜLEIMRŐL, MAGAMRÓL
1. Édesapámról kérdezem a HANG-ot.
2. Anyámmal nem értjük meg egymást.
3. Jó úton járok?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Édesapád még nem született le a Földre. Kétséges, hogy egyáltalán
le fog-e születni. Nem kell mindenkinek a Földre születnie azért, hogy mulasztásait kiegyenlítse. Nem. A Föld a legkegyetlenebb terület, amelyre leszületni egyáltalán nem öröm! Ezért is ostobaság arra használni földi életeteket,
hogy az minél hosszabb legyen! Nagyon természetes, hogy ennek ellenkezőjét sem szabad megcéloznotok, tehát nem szabad arra törekednie senkinek,
hogy megrövidítse saját földi életét.
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Az az idő, amely nem a ti földi döntéseitek által méretett olyanra, amilyen, pontosan arra való, hogy a legoptimálisabb módon tudjátok pszichés
görcseiteket feloldani az Én segítségemmel.
Amint igaz az, hogy Nálam nélkül semmit sem tehettek, úgy igaz az is,
hogy Általam, Velem és Bennem mindig mindenre képesek vagytok, amiért a
Földre születtetek, vagyis mindenre, ami a boldogságotokat illeti.
2. A földi élet egyik legsúlyosabb problémája a vérségi kötelék megfelelő kezelése. A szülő-gyermek kapcsolat kezdeti stádiumban létkérdés a
gyermek számára, de ez a kapcsolat olyan szerepet jelent mindkét fél számára, amely nem egyszerre – egyszerre csak valamelyik halála következtében –
szűnik meg. A gondot éppen az okozza, hogy nehéz felmérni azt a területet,
amely területre már nem terjedhet ki a gyermek-anya kapcsolat szerepének
további ápolása, fenntartása.
Mindenkinek feladata az, hogy felmérje saját szabadságának területét,
ismerje fel saját szabadságának határait, s e határon belül hozza meg azokat a
felelős döntéseket, amelyeknek tiszteletben tartását el kell várnia a másiktól,
amint a másiknak szabadságkörét tiszteletben kell tartania az egyiknek. Lényegében és elsősorban e téren kell megvalósítanotok a felebaráti szeretetet.
Amit nem akarsz magadnak, ne akard másnak, és amit magadnak jónak látsz,
azt akard másnak.
Legtöbb anya az anyaság szerepét olyan állapotnak éli meg, amely
meghatározza életét, s így szerepe elmúltával is ahhoz tartja magát. Ez nagyon sok szenvedésnek a forrása. Mivel senki nem képes a másik embert
megjavítani, ezért földi életetek nem más, mint a szabadságharcok sorozata.
Csak azt tudom mondani, hogy a Győztes oldalán állsz, ha Mellettem, a te
Jézusod mellett állsz. De tudnod kell, hogy amint a sport világában a győztes
boldog ugyan, de a küzdelemben kapott sebek fájdalmát viselnie kell, úgy te
is, ha Velem harcolod harcodat, tehát ha Irántam való szeretet inspirál anyáddal szemben, akkor szenvedéseid mellett is biztosítani tudom szíved nyugalmát, békéjét, tehát azt, aminek másik neve: földi boldogság.
3. Ha reggel megkérsz arra, hogy veled járjak, akkor jó úton jársz, mert
Én, Jézus, annak a szeretetnek vagyok az útja, ami nemcsak benső békédet
biztosítja, hanem körülményeidet is szebbé teszi. Igen, mert Én vagyok a
soha senkinek nem ártó, a mindig mindenkinek megbocsátó és segítőkész
szeretet ÚTJA!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
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2706.
Kérdező: VÉLEMÉNY MAGAMRÓL
1. Valóban Jézus küldte a válaszokat barátnőm által?
2. Őrangyalommal vettem fel a kapcsolatot?
3. Meg van elégedve velem Jézus?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, mint FORRÁS, minden jó szándékú ember számára elérhető vagyok olyankor, amikor valaki választ akar kapni Tőlem. De éppen
azért, mert FORRÁS vagyok, és nem a folyam, van lehetősége a szellemvilágnak arra, hogy bizonyos mértékig szennyezze a tiszta FORRÁS vizét a
folyamban. Ezért kell egyre jobban megismernetek Engem, Jézust, ezért kell
rendszeresen vállalnotok megfelelő kontrollt. Csak így érhető el, hogy helyesen tudjatok növekedni Bennem, Jézusban.
Ami tehát eddigi ismereteid alapján a békét, a nyugalmat erősítette
benned, az a lényeget tekintve Tőlem jött. Mivel te nyitott vagy az egyre jobb
felé, ezért az, ami eddig Tőlem jött, az növekszik is benned, tágul, szélesedik, erősödik, de mindig élő kapcsolatban marad Velem. Igen, mert minden
folyam csak addig létezik, amíg kapcsolatban marad a forrással.
2. Az automatikus jelbeszédnek mindig nagy veszélye van! Hidd el,
neked nem erre van szükséged! Neked arra van szükséged, hogy örülj Nekem, a te Jézusodnak, aki értelmedet és szívedet úgy akarom átölelni szeretetemmel, hogy hűséges tudj maradni Hozzám!
Őrangyalod, angyalaim angyali szeretettel és türelemmel segítenek
neked abban, hogy újjászületésed ki tudjon bontakozni benned. Nekem, Jézusnak, leghőbb vágyam az veled kapcsolatban, hogy otthont biztosítsak
szívemben számodra, és te is otthont biztosíts szívedben Számomra! Ennek
megvalósulása részedről csak szándék kérdése. Részedről ennek érdekében
nem kell tenned semmi mást, csak annyit, hogy reggel Velem akarj elindulni
életutadon.
3. Arra a kérdésedre, hogy meg vagyok-e elégedve veled, kicsit másképpen tudok válaszolni, mint kérdezed. Válaszom ez:
Szívem teljes szeretetével olyannak szeretlek, amilyen vagy! Bízom
abban, hogy az irántad való szeretetem egyre jobban formálni fog téged a
benső béke irányában. Bízom abban, hogy te egyre jobban örülni fogsz annak, hogy az Enyém vagy, és nem azzal leszel elfoglalva, hogy milyen vagy.
Bízom abban, hogy ennek következtében egyre tisztábban fogod látni azt,
hogy mennyire széppé, gazdaggá tudom tenni lelkedet, s te egyre jobban rá
fogsz hangolódni a hálaadó, a dicsőítő imára.
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Megáldalak SZÍVEM SZERETÉVEL!"
*******************************************************
2707.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL
Visszatérő álmaimról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Kedves Barátom!
Mindkét álmod munkahellyel kapcsolatos, és mindkét álmodban nem
juthatsz ki onnan. Az első álmod nem, a második álmod súlyosan veszélyes
munkahelyről szól.
Álmaid régi életednek olyan megkötözöttségeit akarják érzékeltetni
veled, amelyeket saját erőddel le nem oldhatsz magadról, de ezekkel együtt
élni sem vagy képes úgy, hogy szíved nyugalmát biztosítsd.
Álmod azt érzékelteti, hogy nagyon komolyan kell venned további
sorsodat! A létfontosságú döntésedet már nem halogathatod: vagy menekülsz, vagy szembesülsz. Vagy a bódulás útját választod, vagy vállalod Velem a boldogság útját. Azért mondom, hogy Velem, Jézusoddal, mert Nélkülem senki sem találhatja meg szíve nyugalmát. Én vagyok számodra az
egyetlen olyan ÚT, amely egyben KIÚT is! Kiút minden bizonytalanságból,
kiút a haldoklásból az élni akarás felé, a halálból az életbe!
Azt el tudom mondani, és érzékeltetni tudom veled, hogy a CÉL Én
vagyok. Még azt is meg tudom ígérni, hogy az Én erőm, a te erőd is, ha Engem, mint CÉLT célzol meg. De ehhez az eszközöket neked kell megtalálnod
és összeszedned.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL"!
*******************************************************
2708.
Kérdező: MEG VAGY VELEM ELÉGEDVE?
Uram, így is szeretsz engem, amilyen vagyok?
HANG: "Drága Gyermekem!
Ha az eddig megjelent HANG-könyvek alapján elkezdted volna átalakítani gondolkodásodat, akkor már feltétlenül eljutottál volna oda, hogy irántad való szeretetem soha és egyetlen pillanatra sem csökkenhet! Nem, mert
nem azért szeretlek, mivelhogy jó vagy, hanem azért, mert Én jó vagyok! Az
Én, a te Jézusod szeretete nem függ attól, hogy te milyen vagy! De a te boldogságod feltétlenül és kizárólag attól függ, hogy te milyen vagy!
Az kétségtelen, hogy nagyon tud fájni az Én szerető szívemnek, amikor
azt kell látnom, hogy te önmagad ellensége vagy. Nagyon fáj, ha azt kell lát-
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nom, hogy te nem úgy akarsz boldog lenni, ahogy azt a teremtő Isten megálmodta rólad. De ez a fájdalom nem csökkenti szívem szeretetét irántad!
Az is kétségtelen, hogy nagy öröm Számomra, amikor valaki kedvembe akar járni. Ilyenkor az egész Mennyország valahogyan szebbé válik. Igen,
mert minden tiszta szeretetből fakadó gondolat, szó, cselekedet, egyre mélyebb, egyre fenségesebb megtérést eredményez abban, aki szeret Engem, s
tudod, hogy minden megtérés növeli, emeli a mennyei lények örömét (Lukács 15;7)!
Nagyon szeretném, ha nem félnétek a haláltól, hanem mindennap készülnétek reá. Minden döntésedben főhelyen kell állnia annak a gondolatnak,
hogy halálod óráján hogyan fogsz visszagondolni reá. Törekedj arra, hogy
halálod órája, amelynek eljövetelénél semmi sem biztosabb, a legboldogabb
órád legyen.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
2709.
Kérdező: KAPUKAT DÖNGETEK
1. Ha döngetem a kapukat, akkor kinyittatik valaha?
2. Várok valakire. Hiába?
HANG: "Drága Gyermekem!
Én, Jézus, azért születtem le a Földre, hogy szebb legyen a Föld. Minden vágyam az, hogy megértselek és szeresselek benneteket. Nem lennék
sem jó Isten, sem jó ember, ha nem értetek élnék.
Van azonban egy feltétele annak, hogy úgy tudjak értetek élni, ahogy az
a ti számotokra áldásos. E feltétel így hangzik: Jól kell begombolni az első
gombot!
1. Aki állhatatosan dönget egy kaput, annak előbb-utóbb kinyílik az.
De jól vigyázz! Nem mindegy, hogy milyen kaput döngetsz, milyen kaput
szeretnél tárva-nyitva látni. Az, aki az első gombot nem jól gombolja be,
hiába gombolja jól tovább a többit!
Ha hiszed, ha nem, nálad nem az a lényeg, hogy milyen volt eddigi
földi életed! Te is lehoztál a Földre egy sorsvonalat, amely bizonyos gubancokat cipel, s te azért születtél, hogy ezeket a gubancokat feloldd magadban,
leoldd magadról.
Ha látnád úgy, mint Én, Jézus, látom, hogy előző életeidben mennyi
problémát, hány álmatlan éjszakát okoztál másoknak, hányan vergődtek miattad reménytelenül (- persze ez javukra vált azoknak, akik a te magatartásod
következtében rájöhettek arra, hogy szintén rosszul kezdték életükben a
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gombolkozást -). Mondom, ha látnál az Én szememmel, akkor nemcsak azt
látnád, hogy mennyi és milyen problémákkal kell megküzdened, hanem azt
is látnád, hogy Én, Jézus, soha nem tágítottam mellőled! Akkor is veled voltam, amikor te ezt nem akartad tudomásul venni. Akkor is melletted voltam,
amikor mások nem értékeltek téged. Akkor is melletted voltam, amikor te
"magadon kívül" voltál!
Az volna a legjobb számodra, ha te a kapudöngetés helyett azt hallanád
meg, hogy Én az ajtód előtt állok, és kopogtatok. Mert aki meghallja az Én
kopogtatásomat, ahhoz bemegyek, s lakást veszek benne. Az Én kopogtatásaim nagyon is hallhatók. A körülményeid zajából ki kell hallanod e kopogtatásokat!
A jó Pásztor Én vagyok! Ismerem Enyéimet, és kell, hogy Enyéim is
felismerjenek Engem, Jézust! Csak abban a SZÍVBÉKÉBEN lehet felismerni
Engem, Jézust, amely szívbéke a halálod óráján mosolyogni tud majd rád. Te
már itt és most fel tudod mérni, hogy mi szükséges számodra ahhoz, hogy e
szívbéke megteremtődjék benned!
2. Nem szeretném, ha különböző csalódások egyre több fájdalmat
okoznának neked. Azt ajánlom, hogy a várakozás helyett jobban hidd el: jövőd sorsa lényegében kettőnk kapcsolatától függ. Annyira bíznod kell Bennem, hogy elhidd: Én, Jézus, feltétlenül adok melléd olyan társat, akire az Én
szeretetem alapján szükséged van. Más társat pedig ne is kívánj magadnak!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!
*******************************************************
2710.
Kérdező: EVILÁGI PROBLÉMÁIM VANNAK
Munkahelyi és anyagi problémáim vannak.
HANG: "Drága Gyermekem!
Én valóban Jézus vagyok! Lejöttem közétek azért, hogy gondolkodásátalakításra hívjam fel figyelmeteket (Márk 1;15). Akkor sem hittétek el, ma
sem hiszitek el, hogy nem az anyagi rendezettség után következik a lelki, az
erkölcsi rendezettség, hanem fordítva van.
Pedig nem kívánok nagy hitet. Csak annyit kívánok, hogy elhiggyétek:
többet értek a verebeknél (Máté 6;26)! Az anyagi gondok és a bódultság iránya, édestestvérek. Csak a lelki rendeződés vállalása vezet a boldogság irányába. Kacsalábon forgó várban is vannak boldogtalan, öngyilkosságra készülő emberek, és kunyhókban, sőt, börtönökben is vannak szívbékét hordozó, boldog emberek.
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Talán jobban szót tudnánk érteni, ha olvastad volna a HANGkönyveket vagy az evangéliumokat. Talán jobban el tudnám fogadtatni veled
azt, hogy amire vágyódsz, az a boldogságodat illetően csupán délibáb, mert a
mulandóság bélyegét hordja magán. Te pedig az örökkévalóság gyermeke,
azért jöttél a Földre, hogy örök értékekért fáradozz, melyeket a halál sem tud
elragadni tőled.
Ami pedig gyermeked iránti gondodat illeti, azt javaslom, hogy tanulj a
madaraktól. Nincs olyan madár, amely gondját akarná viselni fiókáinak, ha
azok már kirepültek a fészekből. Ne légy bálványimádó! Nem a gyermeked
az istened! Szeresd jobban magadat! Ha gyermekedet anyagilag akarod támogatni, akkor olyan eledellel akarod etetni, amelyből kivonták a tápszert!
Magadnak is, neki is ártani fogsz ezzel.
Én, Jézus, nagyon szeretlek téged, de te ettől még nem leszel boldog,
megelégedett ember. Te akkor találsz majd önmagadra, ha komolyan el kezdesz szeretni Engem, Jézust! Ha befogadsz, elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak. A te életed sem oldható meg, nem kerülhet igazi
helyére másképpen.
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************
2711.
Kérdező: MISZTIKUS KÉRDÉS
Amit a titkos írásban megfejtettem, igaz-e?
HANG: "Kedves Barátom!
Te azért fordultál Hozzám, Jézushoz, hogy Tőlem kapj világos és egyértelmű választ kérdésedre. Én, Jézus, mindig egyértelmű szoktam lenni, és
most is az leszek.
Először is tudnod kell, hogy minden, ami Tőlem jön, az világos, érthető, ködösítés nélküli. Ez azt jelenti, hogy Én nem szoktam titkos írásokat
küldeni senkinek. A titokzatoskodás nem az Én világom! Én vagyok a világ
Világossága! És nem a világ rejtélye! A szellemvilágnak az a "része", amely
szintén Belőlem él, szintén az Én, a te Jézusod világosságát, fényét, érthetőségét adja tovább!
Drága Barátom! Az átlátszóság az, ami segít benneteket abban, hogy
együtt tudjatok működni Velem, Jézussal. A Szentlélek a REND lelke és nem
a rendkívüliségek lelke! Ha azt akarod, hogy munkatársam légy, akkor a legegyszerűbb hétköznapi feladatok felvállalásával kell kezdened megélned
emberségedet. Szeretném, ha áldásom lennél! Tehát azt szeretném, ha nem
akarnád soha csodáltatni magadat! Én sem akarlak soha csodáltatni téged!
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Azok, akik kétezer évvel ezelőtt azért kerestek fel és azért követtek,
mert csodálni és csodáltatni akartak Engem, azok semmit nem értettek meg
abból, amiért közétek jöttem. Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy hirdessem az igét (Márk 1;38)! Az Én tanításomnak azért kellett elhangzania, hogy
megfelelő módon tudjátok átalakítani a gondolkodásotokat! A gondolkodásátalakítás nélkül ti sem tudtok mit kezdeni Velem, és Én sem tudok mit kezdeni veletek. A gondolkodás-átalakítás a gyakorlatban úgy történik, hogy
nagyon megismerve az evangéliumok alapján az Én életstílusomat, rendre
felteszitek magatoknak e kérdést: 'Jézus így gondolkodna, így beszélne, így
cselekedne most az én helyemben?'
Drága barátom! Ne titkos írások fejtegetésével töltsd idődet, hanem
evangéliumaim tanulmányozásával, és azzal, hogy környezetedben békét,
örömet, vigaszt, erőt árassz magadból.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
********************************************************
2712.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL
1. Álmomban leült valaki mellém. Ő volt az, akit várnom kellett?
2. Álmomban találkoztam Jézussal. Nem fontos zárdába vonulnom.
3. Sokat álmodom vonattal. Gyakran majdnem lekésem, vagy rossz
vonatra szállok, de meghúzom vészféket.
HANG: ”Drága Gyermekem!
Az álmok nem próféciák. Igaz ugyan, hogy az álmok részben a földi
életetek összefüggéseit "időtlenül" mutatják meg szimbólumokban, és az is
igaz, hogy a szellemvilág számára gyakran ad lehetőséget az álomállapot
arra, hogy e szellemvilág információt juttasson el tudatotokba. De boldogságotok nem attól függ, hogy meg tudjátok-e fejteni, illetve mennyire tudjátok
megfejteni álmaitokat, hanem attól, hogy a gyakorlati élet mennyire képes
felelős döntéseitek alapján az Én békémet biztosítani bennetek!
Felelős döntések! A Velem, Jézussal való találkozás, sőt együtt járás
nemcsak lehetséges, de szükséges is ahhoz, hogy az égi békét hordozzátok a
Földön. Az a törekvés, amely ezt célozza, hordozza az Én áldásomat!
Szó sincs arról, hogy bárkinek is zárdába kellene vonulnia ahhoz, hogy
Nekem, Jézusnak, jobban elköteleződjék!
Akiben otthonra találtam, az már itt a Földön, bármilyen környezetben,
Mennyországot hordoz a szívében! Én, Jézus, valóban elhoztam közétek az
Isten országát. És azért hoztam közétek, hogy belétek tudjam juttatni. Ennek
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rajtatok kívüli akadálya nem lehet. Nem, mert Én minden akadályt legyőztem. De titeket nem győzhetlek le. Volt bátorságom ÚT-nak nevezni Magamat! A nemártás, a megbocsátás, segítés útja Én, Magam vagyok! Tehát ennek vállalása nem ütközhet rajtatok kívüli akadályokba! Nem, mert ilyen
akadályok nincsenek. Valójában ez a megváltás!
Ami pedig az utazásaidat illeti, arról azt kell tudnod, hogy te, mint kereső ember, amikor azt veszed észre, hogy pályamódosítást kell végezned,
akkor ezt vállalod is. Két értékes vonást hordozol tehát magadban e téren. Az
egyik az, hogy van szemed a látásra, a másik az, hogy van benned annyi rugalmasság, amennyire szükséged van ahhoz, hogy lelki fejlődésedet biztosítani tudd.
Leveledben említetted még azt, hogy szeretnéd tudni, mit jelent az, ha
valaki álmában gyakran lóval álmodik. Nálad feltétlenül egy olyan önfegyelemnek a jele, amelyre szükséged is van.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
2713.
Kérdező: ÖNGYILKOS LETT GYERMEKEM!
Fiam öngyilkos lett. Isten megbocsát neki?
HANG: "Drága Gyermekem!
Hidd el, hogy Én, Jézus, sokkal jobban szeretem fiadat, mint te. De
nemcsak mondom ezt, hanem érzékeltetem is ezt vele!
Az ő élete nem a te életed. Te nem felelsz fiad tettéért. Ezt meg kell
értened! Ha nem hiszed el, hogy a te boldogságod, csakúgy, mint az Én boldogságom, nem függhet attól, hogy mi történik azokkal, akiket szeretünk,
akkor nagyon elmegyünk egymás mellett. A mi boldogságunk csak azoktól a
döntéseinktől függ, amelyeket szabad akarattal, tudva és akarva magunkra
vállaltunk. Ebben semmi különbség sincs kettőnk között!
Fiaddal kapcsolatban nem az a probléma, hogy kapott vagy nem kapott
megbocsátást. A SZERETET csak megbocsátani tud! A probléma az, hogy ő
tud szeretni vagy sem! Elfogad-e Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának
vagy sem. Akar-e úgy boldog lenni, ahogy azt az Isten elgondolta róla vagy
sem. E kérdésekre adott válasz az, ami problémát jelenthet. Tehát nem az,
hogy Isten milyen, hogyan viszonyul hozzátok, hanem az, hogy ti hogyan
viszonyultok Hozzá!
Te nemcsak nem tehetsz mást, de nem is kell mást tenned, mint azt,
hogy szedd össze magadat, higgy abban, hogy fiad már sokkal nagyobb önismerettel rendelkezik, mint földi életében rendelkezett. Hidd el, hogy ő ma32

ga már döntött úgy, hogy további élete a tisztulás útja legyen. Ebben feltétlenül tud segíteni a te imád. De ezt sem kell eltúloznod!
Kikészülésed oka az a megkötözöttséged, amely minden anya-gyermek
kapcsolatban egy ideig helyénvaló, de sajnos, az anyák gyakran nem vállalják ennek a megkötözöttségnek eloldását. Így aztán előbb-utóbb, többékevésbé minden anya kikészül e kapcsolat miatt.
Ismételem. Higgy abban, hogy számodra a legfontosabb a te szívbékéd,
s ezt nem veheti el tőled még fiad halála sem! Nem, mert ezt Én, Jézus, nyújtom feléd. Csak annak a szívét tudom betölteni az Én békémmel, aki elhiszi
azt, hogy szabaddá kell válnia ahhoz, hogy Isten lakást vegyen nála.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************
2714.
Kérdező: ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL, BÁNAT-OKOZÁSRÓL
1. Újjászülettem-e már?
2. Mivel okozok Neked fájdalmat, Jézusom?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Akiben akkora szeretet él Irántam, aki annyira érzi, mint te, hogy Én,
Jézus, nagyon szeretem őt, az feltétlenül új teremtmény!
Nem tartozik a lényeghez az, hogy napra, órára pontosan tudd, mikor
születtél újjá. Elég tudnod, hogy az az állapot, amelyet te élsz, az az újjászületettek állapota. Jó viszont az, ha meghatározol magadnak egy dátumot,
amikor tudatosan kijelented, hogy elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak, s ezt a dátumot, mint pirosbetűs ünnepet fogod ünnepelni
földi életed folyamán.
2. Nem okozol Nekem gyakran fájdalmat. Amikor fájdalmat okozol,
azt te pontosan tudod. Tudod, mert tudatom veled. Véletlenül nem tudtok
Nekem fájdalmat okozni, mert Nekem, Jézusnak, csak az okoz szívfájdalmat, ha azt látom, hogy nem akartok boldogok lenni. Azt pedig mindenki
tudja, hogy boldogtalanságot akkor okoz magának, ha lelkiismerete ellen
cselekszik. Ezért mondhatom azt, hogy neked tudnod kell, mikor okozol
Nekem fájdalmat.
Ha az esti imádban bocsánatot kérsz Tőlem az elmúló napon elkövetett
botlásaidért, akkor még ezek a botlások is örömforrássá változnak Számomra.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
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2715.
Kérdező: URAM! ADD, HOGY LÁSSAK!
1. Nagyon beszűkült a látásom.
2 Szeretnék mindent úgy látni, ahogy kell.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tartsd nagy kegyelemnek azt, hogy földi életedben ráláthatsz olyasmire, ami a legtöbb embernek elkerüli a szemét!
Mindenkinek olyan az élete, amilyen a látása. De nem a kifelé, hanem
a befelé történő látása.
A testi szem legtöbbször akadálya annak, hogy felfedezzétek a testi
szem számára láthatatlan valóságok világát. Holott, az igazi valóság, tehát
az, ami a lényeg, testi szemmel soha nem látható! A testi szemet elbűvöli a
látszat, a felszín, a megtévesztés káprázata. A reklámok áradata általában
nem azt szolgálja, ami épít, buzdít és vigasztal, hanem a bódultság egyik
legeredményesebb eszköze. Ennek hatékonysága általában attól a kaputól
függ, amit testi szemnek lehet nevezni. Ezért tartsd nagy kegyelemnek, hogy
egy olyan alig elviselhető, alig kivédhető kísértésektől lettél mentes, amelyektől más emberek csak nagy küzdelmek árán határolhatják el magukat.
2. Nagyon okos elhatározás az, hogy úgy akarsz látni, ahogy kell, vagyis úgy, ahogy az Én szememmel láthatod a világot. Az Én szemeim pedig
nem az emberi testen kívül vannak, hanem az "agyban", a "szívben", belül!
Amikor arra szólítottalak fel benneteket, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat, akkor így is fogalmazhattam volna: kezdjetek az Én szememmel
befelé látni!
Ha hűséges maradsz Hozzám, a te Jézusodhoz, akkor még sok csodálatos világot fogok tudni megmutatni neked. Olyan világokat, amelyeket csak
benső szemekkel lehet meglátni.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
VALÓDI TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
********************************************************
2716.
Kérdező: ÉLETUTAMRÓL
1. Jó úton haladok-e?
2. Feleségem magatartása lelki fejlődésemet szolgálja?
3. Anyagi gondjaink hogyan enyhíthetők?
HANG: ”Kedves Barátom!
1. Magad is tudod, hogy Én vagyok az ÚT! Ha egyszer valaki Engem,
Jézust, útként tudatosan elfogadott, akkor "véletlenül" soha nem fog tudni
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letérni erről az ÚT-ról! Ez nemcsak azért van így, mert angyalaimnak mindaddig "zöld" jelzésük van formálni életedet, amíg e döntésedet te vissza nem
vontad, hanem azért is, mert az erkölcsi rend, tehát az a terület, amelyen boldogságod megélhető, a te tudatos világod!
2. Mivel mindenki számára minden és mindenki TÜKÖR, ezért nagyon
természetes az, hogy az, akivel a legközvetlenebb a kapcsolatod, a legalkalmasabb TÜKÖR arra, hogy helyes ön-, ember- és istenismeretre juss általa.
3. Anyagi gondjaid a Mt 6;33 igémen kívül a józan eszed okos használata által oldódnak meg.
Két fontos szempontra felhívom a figyelmedet. Az egyik az, hogy
mélységes hittel hidd el: mindig jobban élek érted, mint te élsz Értem! A másik az, hogy bár nagyon fontos, rendkívül fontos a kereseti lehetőségek megtalálása, felvállalása, de a legfontosabb mindig az, hogy amid van, azt mire
és hogyan használod. Ha ez utóbbi szempont az Én áldásomat hordozza, akkor feltétlenül nemcsak szűkösen fogsz élni, de bővelkedni is fogsz! Sőt még
másokat is fogsz tudni segíteni, minden különleges megerőltetés nélkül!
Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2717.
Kérdező: SZERETNÉK JÉZUSNAK TETSZENI!
1. Imáim eljutnak Hozzád, Jézusom?
2. Hogyan éljek Neked tetsző életet?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden bizonnyal ezt a kérdést nem azért tetted fel, mert kételkedsz
Bennem, hanem azért, mert méltatlannak érzed magadat arra, hogy meghallgassalak.
Meg kell mondjam neked, hogy Én, Jézus, soha nem azért szeretlek
benneteket, mert ti jók vagytok, hanem azért, mert Én vagyok a jó! Az Én
szeretetem tehát nem attól függ, hogy te milyen vagy! Az Én szeretetem Tőlem függ, s ezért biztos lehetsz abban, hogy ez hűséges szeretet, semmivel le
nem állítható szeretet!
Kétségtelen, hogy a bűn Nekem, Jézusnak, nagyon fáj! De kizárólag
azért fáj, mert az, aki vétkezik, boldogtalan! Nekem nagyon fáj, amikor enyéimet boldogtalannak látom! A boldogtalanság mindig valamilyen bódultság.
Nem a szenvedés tesz boldogtalanná valakit! Szenvedéssel együtt is lehet
boldog bárki, ha van élő hite, és tudja, hogy az istenszeretőnek minden a
javára válik.
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Én, Jézus, soha nem mondottam azt, hogy boldogok azok, akik jól érzik magukat. Sőt! Boldognak mondtam a sírókat, az Értem és Velem szenvedőket is! Igen, mert a boldogságot, a szívbékét, csak a remény tudja éltetni.
Az a remény, amely Belém veti horgonyát, soha nem csalatkozhat! Istenben
nem lehet csalódni! Istenben nem, de bizonyos torz istenképekben igen!
Teljesen nyugodt lehetsz tehát abban, hogy Én mindig a te rád-figyelő
Jézusod vagyok! Ezt az állapotomat akkor is őrzöm, ha te esetleg elfordulsz
Tőlem! Az Én szeretetemet irántad sem te, sem más sem tudja soha megszűntetni!
2. Nekem az tetszik a legjobban, ha azt látom, hogy valaki igazán és
szívből örülni tud Nekem! Erre törekedj! Nem szabad engedned, hogy különböző külső és belső dolgaid gondjai sötétre árnyékolják benned az Én
jelenlétemet! Tanulj meg örülni annak, hogy benned élek. És nem azért, mert
te jó vagy, hanem azért, mert Én kimondhatatlanul szeretlek akkor is, ha te
erre méltatlannak gondolod magadat.
Amint Engem boldogít az a tudat, hogy az Enyém vagy, úgy téged is
boldogítson az a tudat, hogy a tiéd vagyok! Ez Nálam nem hangulat kérdése!
Ez az Én életállapotom!
Ne gondolj a bűneidre, amelyek már nincsenek, hanem örülj annak,
ami van, AKI van a te számodra! Örülj NEKEM!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2718.
Kérdező: SZILÁRD TALAJRA VÁGYOM!
1. Kisemmizetten hányódunk gyermekeimmel.
2. Várok valakire. Remélhetek?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az az életszemlélet, amely eluralkodott rajtad, táplálékát nem Tőlem, Jézustól kapja. E szó "kisemmizettség", nyilván anyagi javakra vonatkozik.
E téren, akik kisemmizettnek tudják magukat, azok elsősorban kívülről
befelé akarják megoldani életüket, és nem belülről kifelé. Nyilván, hogy az
ég madarai, a mezők virága, soha nem érzik magukat kisemmizettnek, mert
képtelenek kívülről befelé élni. Nektek, embereknek is meg kellene tanulnotok belülről kifelé elindulnotok.
Ezt csak azok tudják megtenni, akik valóban hisznek. Tulajdonképpen
mindenki hisz, de itt most azokra gondolok, akik hinni akarnak abban a nagy
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igazságban és valóságban, hogy minden szellemi lényben, tehát minden emberben is, Isten csak boldogító módon tud jelen lenni!
Tehát egészen biztos az, hogy a gondolkodása megváltoztatásával mindenkinek lehetősége van arra, hogy szíve békéjét megtalálja. Igen, mert Istenen soha nem múlhat semmi! Mindig az jelenti a problémát, hogy ti emberek
nem vagytok hajlandók megtenni azt, amit a magatok részéről meg kellene
tennetek ahhoz, hogy Isten boldogító ereje működni tudjon életetekben.
Olyan ez, mint mikor egy kis fogaskerék nem akar hozzákapcsolódni a nagy
fogaskerékhez, s emiatt az egész gépezet megáll. A nagy FOGASKERÉK
állásán változtatni nem lehet, mert annak a helyzete STABIL! Csak a kis
fogaskerék állása változtatható!
Talán mondanom sem kell, hogy a nagy FOGASKERÉK a gondviselés.
A kis fogaskerék pedig ti vagytok, akik változtathattok gondolkodástokon.
Isten gondoskodó szeretetének megtapasztalása tehát csak akkor érzékelhető,
hogy hisztek Benne. Akkor hisztek Benne, ha naponta igyekeztek átalakítani
gondolkodásotokat. Akkor tesztek így, ha reggel úgy indultok el életetek útján, hogy előbb pár percet rászántok arra, hogy Velem, Jézussal együtt átgondoljátok, mi is az, amit közösen tennünk kell.
Csak azok élete kilátástalan, akik nem hiszik el, hogy többet érnek a
verebeknél. Akik nem hiszik el, hogy mindennap van olyan feladatuk, amelyet Isten vár el tőlük, s amely feladat éppen ezért feltétlenül megvalósítható,
az nem hiszi el komolyan, hogy többet ér a verebeknél, a mező virágainál!
Ha komolyan átgondolod Máté evangéliumából a hatodik fejezetben található 25-től 34-ig bezárólag leírtakat, akkor megérted, hogy miért írtam a fenti
sorokat.
2. Csak akkor lehet reményed, hogy megfelelő társra lelj, ha megtartod
az Általam, Jézus által felkínált sorrendet. Tehát nem kívülről befelé, hanem
a Máté 6;33 alapján, belülről kifelé éled életed.
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!”
*******************************************************
2719.
Kérdező: CSALÓDOTT VAGYOK! MI A FELADATOM?
1. Anyámról/tól szeretnék hallani valamit!
2. Egy ember visszaélt szeretetemmel. Miért?
3. A német nyelvterület nagyon érdekel. Miért?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A szeretet-kapcsolat ÖRÖK! Tőled édesanyád felé és édesanyádtól a
te irányodban! Részedről az érte mondott imáidon kívül az emlékezés, főleg
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egyes intő szavaira történő emlékezés a fontos. Édesanyád részéről pedig az
őrangyalodhoz hasonlóan, sugallatok által, és ha úgy ítéli meg, akkor álmaidban érzékelteti veled szeretetét.
2. Nem győzöm hangoztatni, hogy legyetek okosak és óvatosak. Sem
okos, sem óvatos nem tudok helyettetek lenni! A gyakran emlegetett elv:
"értetek és veletek mindent, de helyettetek semmit!", ez soha nem változtatható meg! Nem, mert lényegileg tartozik kettőnk kapcsolatához. Így is
mondhatom: lényegileg tartozik emberi természetetekhez. Nem sorozattermékei vagytok egy embergyárnak, hanem mint Isten édes gyermekei, egyedi
teremtményei vagytok a végtelen SZERETETNEK! Ez az oka annak, hogy
külön-külön minden ember egyedi döntése következtében jobb vagy roszszabb, illetve elviselhetőbb vagy elviselhetetlenebb lesz az egész világ! Az a
végtelen boldogság, amelyre teremtődtetek, óriási felelősséggel párosul. Nem
másokért vagytok közvetlenül felelősek ilyen mértékben, hanem magatokért!
Ne azt kutasd hát, hogy az az ember miért élt vissza szereteteddel, hanem arra irányuljon figyelmed, amit tanúságként meg kell szívlelned magadnak a jövőben ebből az esetből!
3. Az az érdeklődési vágy, amely téged belülről késztet az említett
nyelvterület irányában, nagyon jó, mert abban akar segíteni, azt akarja "szívügyeddé" tenni, ami belülről örömmel tölt el, s így megkönnyíti életedet
Nagyon szeretlek, és megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2720.
Kérdező: FÉRJEM ALKOHOLISTA
Férjem alkoholista. Ez nagyon bánt engem.
HANG: "Drága Gyermekem!
Aki Velem, Jézussal, kapcsolatba került, annak tudnia kell egy döntő
alapelvet. Ez az alapelv így szól: Minden ember azért született le a Földre,
hogy önmagát egyre jobban megtérítse.! Így is mondhatom: Csak önmagadért felelsz! Így is mondhatom: Számodra nem lehet semmi olyan fontos, mint
szíved békéje. Így is mondhatom: Szíved békéje soha nem függhet körülményeidtől. Így is mondhatom: Ne megváltoztatni akard körülményeidet, hanem felhasználni arra, hogy helyes önismeretre jutva felismerd szabadságod
határait. Így is mondhatom: Szabadságod véget ér ott, ahol embertársad szabadsága kezdődik, és tudomására kell hoznod embertársadnak, ha nem tudná,
hogy az ő szabadságának ott van a határa, ahol a tiéd kezdődik.
Ha ezt az alapelv-halmazt elfogadod, akkor ebből kiindulva fel tudod
mérni, hogy gyakorlatilag itt és most mi a teendőd.
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Földi életed olyan folyamat, amelyben neked kell naponta átgondolnod,
hogy hogyan és mit építesz az előbb elmondott alapelv-halmazra. Mondhatnám azt is, hogy alapelvre, mert e halmaz olyan, mint egy lánc. Bármelyik
láncszemet emeled, az egész láncot emeled.
Valóban, az iszákosság megkötözöttsége olyan betegség, amely Nélkülem csak felületi szinten kezelhető. Én, Jézus, azért jöttem megszabadítónak
közétek, hogy így fogadjatok be magatokba. Én, Jézus, senkit sem tudok
kívülről megszabadítani.
Mivel sem te, sem más nem képes mások megkötözöttségét megszüntetni, ezért meg kell tanulnod együtt élni megkötözött társaddal. Ez mindaddig kötelező számodra, amíg társad ezt az együttlétet lehetetlenné nem teszi.
Akkor teszi lehetetlenné, ha nem amiatt vár segítséget tőled, hogy megszabaduljon az iszákosságától, hanem amiatt, hogy akár anyagilag, akár erkölcsileg támogatója légy megkötözöttségének. Ebbe nem mehetsz bele. Nem,
mert bűnrészessé nem szabad válnod! A szeretet akkor igazi, ha igazságban
nyilvánul meg!
Veled vagyok, benned élek! Boldogító módon élek benned! Vagyis
érted élek benned!
Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
********************************************************
2721.
Kérdező: CSALÁDOMMAL NEM ÉRTJÜK MEG EGYMÁST
1. Iszákos férjemmel nagyon rossz a kapcsolatom.
2. Zavar leányom magatartása, gondolkodása.
3. Képmutatásnak tartanám, ha imádkoznék.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amikor egy gyermek addig babrálja a játékát, amíg el nem rontja,
akkor apjához megy, átadja az elrontott játékot, mert bízik abban, hogy apja
képes azt megjavítani.
Egy idő után azonban az apa már nem javítja meg a gyermeke által
elrontott szert, hanem visszaadja, és felszólítja gyermekét, hogy ő maga csinálja meg. Igen, mert csak így tudja ránevelni gyermekét arra, hogy felelős
emberré váljék.
Az elmondott hasonlat nagyon sántít! Abban sántít, hogy a te életed
nem játékszer! Veled, boldogságoddal senki nem kísérletezhet! Még te sem!
Nem, mert a te életed nem a tiéd. Csak annyiban tiéd, hogy Nekem, Jézusnak
át kell adnod, és csak Nekem kell átadnod, mert boldog csak úgy lehetsz,
ahogy azt az Isten megálmodta rólad. Ez a Nekem átadottság a LÉNYEG!
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Ezt helyetted nem teheti meg senki! Az Isten sem!
Életedet akkor adtad át Nekem, Jézusnak, ha vállalod azt a szabadságot, amelynek lényege az, hogy csak magadért felelsz, de magadért világméretű szinten felelsz. Ez azt jelenti, hogy lépéseid, döntéseid súlyát az egész
világ hordozza! Nem erkölcsileg, hanem fizikailag. Vagyis nem a mások
boldogságát érinti, hanem mások fájdalmát, keresztjét. Könnyebb vagy nehezebb lesz az emberiség élete attól, hogy egy-egy ember hogyan lép, hogyan
dönt. De ez nem érinti azt, hogy azt istenszeretőknek minden javára válik.
Nem érinti azt, hogy akiben Én, Jézus élek, az a Győztes oldalán áll függetlenül attól, hogy milyenek a körülményei.
2. Lányod magatartása Nekem is fáj. Tehát amikor emiatt fájdalmat
érzel, akkor tudatosodjon benned az, hogy ez az Én fájdalmam benned, tehát
valahogyan ez is kitüntetés, mert akivel megosztom fájdalmamat, azzal feltétlenül meg fogom osztani örömömet is! Erre gondoltam, amikor ezt mondtam: "Boldogok, akik szomorkodnak (Máté 5;4)!"
Rajta sem tudsz segíteni, ha ő nem akarja. Vele kapcsolatban is meg
kell látnod, hogy hol van az a szabadsághatár, amelyet sem te, sem ő nem
léphettek át! Itt is vigyáznod kell, hogy bűnrészes ne légy!
Leányoddal kapcsolatban is meg kell tanulnod feladatokban gondolkodni,
vagyis elvonatkoztatni a vérségi köteléktől. Ha ezt Én, Jézus, még Anyámmal is meg tudtam tenni, akkor benned is meg tudom tenni, hogy ezt megtedd. Csak az tud helyesen szeretni, aki így tud szeretni!
3. Ördögi kísértés arra gondolni, hogy képmutatás az, ha valaki - legyen bármilyen lelki állapotban -, Istennel, Istenhez beszél, tehát, ha imádkozik! Akkor lennél képmutató, ha arra utaznál, hogy minél többel lássák azt,
hogy te imádkozol. De az, ha lelkedet Hozzám emeled, csak javadra válhat!
Hidd már el, hogy Tőlem csak olyan gondolat jön, ami épít, buzdít, vigasztal.
Én vagyok benned az az aranybánya, amelyből az említett pozitív gondolatokat ki kell bányásznod. Ezt neked kell megtenned. Ezért mondtam, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat (Márk 1;15)!
Végezetül tömören: Csak magadért felelsz Csak magadat kell egyre
jobban Rám hangolnod. Csak saját lelki békéden kell dolgoznod. Ehhez csak
azt kell megtenned, amire képes vagy. Meg kell látnod, hogy boldogító módon vagyok benned. A dicsőítő ima az, ami a legjobban tudja tisztítani benső
szemeiteket.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
********************************************************
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2722.
Kérdező: TECHNIKA ÁLTAL MEGOLDHATÓ AZ ÉLET?
1. Bizonyos technikák által tisztíthatjuk egymást lelkileg?
2. Mi a teendőnk, ha a technika oldja meg a problémákat?
3. Mi a jézusi alázat?
HANG: "Kedves Barátom!
1. A szeretetben való növekedés nem technikáktól függ! Semmit nem
lehet megspórolni abból az áldozatvállalásból, amely a Földön a szeretet
növekedését, gyümölcsbe érlelését megkívánja. A nem ártani, megbocsátani
és segíteni, szolgálni és nem uralkodni, ezek azok a "technikák" amelyeket
különböző technikák által szeretne a megsérült emberi természet kijátszani.
Nem fog sikerülni!
Nem kerülhető meg a tartalmas, hittel, reménnyel és szeretettel átélt
reggeli ima, tehát a Velem való közvetlen kapcsolatfelvétel, ha valaki nem
játszadozni akar mulandó földi életével, hanem boldog akar lenni úgy, hogy
halála óráját, tehát a Velem való közvetlen találkozás pillanatát a legboldogabb óraként élje meg.
2. Mint az előbb elmondtam, az általad felvázolt technika nem old meg
semmit. Nem kell tartanod attól, hogy bárki vagy bármi olyan gyümölcsöket
képes produkálni számodra a te áldozatvállalásod nélkül, amelyek csak áldozatvállalásod által, amit neked kell felvállalnod, jöhetnek létre. Ahogy Én,
Jézus, érted és veled mindent, de nélküled semmit nem tudok tenni, úgy senki és semmi nem kímélhet meg attól az önfeláldozástól, amelyet Mt 10;39 /
16;25 - Mk 8;35 - Lk 9;24 / 17;33 - Jn 12;25 - részek mondanak el.
3. A HANG-könyvekben már többször elmondtam, ezért most csak
nagyon röviden mondom el.
A helyes alázatnak két összetevője van: Minden gyalázatot és szenvedést vállalni a meglátott jóért, és nyitottnak lenni a jobb irányában.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************
2723.
Kérdező: MÁRIÁRÓL, GONDJAIMRÓL
1. Mária-jelenésekről, Sükösdről kérdezem a HANG-ot.
2. Az óvodai munkámat hogyan tehetem jobbá?
3. Féltem a leányomat.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tucatnyi könyvek írnak századotok Mária-jelenéseiről, és a sükösdi
keresztút is bárki számára meglehetősen látványos módon érzékelteti azt a
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szenvedésemet, amelyet értetek, miattatok, de nem helyettetek kellett vállalnom.
Írod, hogy olvastál a HANG-könyvekből párat. Ajánlom, hogy ne csak
párat olvass belőlük, és ne csak egyszer, és ne csak itt-ott, és ne csak úgy
olvasd ezeket, mint valami regényt, hanem úgy, mint aki ki akarja hallani
ezekből a könyvekből azt a mondanivalómat, amelyet az ő élete boldogítására írattam le.
2. Életetek a Földön döntések sorozatából áll. Minden egyes döntésetek
akkor cseng egybe az Én akaratommal, ha olyan szeretni tanításra irányul,
amilyet Én tanúsítottam földi életem folyamán. Ezért nélkülözhetetlenül fontos az, hogy tanulmányozzátok evangéliumaimat, tanításomat.
Nincs semmiféle különleges recept, nincs semmiféle rendkívüliség,
csupán az van, hogy reggel Velem kell elindulnia annak, aki azt szeretné,
hogy egész nap hatékonyan tudjon működni benne az Én jelenlétem. Én,
Jézus, mindig mindenkinek rendelkezésére állok, ha tudatosan akarja. Megvilágosító, megerősítő, elirányító segítő-kegyelmem csak a Felém nyitott,
értelemmel és szívvel Engem kívánó lelkek számára tud hatékonyan működni.
3. A vérkapcsolat azért a legkegyetlenebb kapcsolatok egyike, mert
képes a szerepet állapottá hazudni. Az anyaság nem állapot, hanem szerep.
Amint a fának szerepe és nem állapota az, hogy kapcsolatba maradjon a
gyümölccsel, úgy a szülőnek sem állapota, hanem szerepe az, hogy gyermekét világra hozva, egy meghatározott idő után leváljon róla. Amelyik szülő,
amelyik gyermek nem ezt éli meg a gyakorlatban, az önmagának is, a másiknak is kárára van.
Én, Jézus, felnőttként nem is neveztem anyámat anyámnak. Asszonynak mondottam, s ez nem a szeretetlenségnek, hanem a benső szabadságomnak jele volt. Annak a szabadságnak, amely kell hogy mindenkit jellemezzen,
ha azt akarja, hogy Isten abszolút ELSŐ legyen az életében (2Kor 3;17).
Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2724.
Kérdező: LEHET-E MEGOLDÁS AZ ÖNGYILKOSSÁG?
Olyan anyagi csődbe jutottam, hogy szinte csak halálommal tudok
kijutni belőle.
HANG: "Drága Gyermekem!
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Abból a lelkiállapotból, amelyben te vagy, te csak hiszed, hogy kiút a
halálba menekülés. Mivel nem ismered sem az Istent, sem az Istenre teremtett teremtmények sorsvonalát, azért mondod azt, amit mondasz.
Szegény gyermekem! Ha csak akkora hited lenne, mint a mustármag,
akkor megértenél valamit abból, hogy nem olyan az élet, amilyennek látod,
hanem amilyennek látod, számodra olyan. Megértenél valamit abból, hogy
nem a pénztárcádat kellene átalakítanod, hanem a gondolkodásodat.
Az Én szememben kétféle ember létezik. Az egyik az, aki elfogad Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának. A másik a többi.
Aki elfogad Engem, annak nincsenek anyagi gondjai. Egyáltalán nincsenek gondjai. Illetve egyetlen gondja az, hogy mindennap hogyan tudna
egyre jobban kedvemben járni. Aki elfogad Engem, az tudja, hogy naponta
nem kell tennie semmi mást, csak azt, amit megtehet. A többi nem az ő dolga.
Aki nem fogad el Engem, annak mindenféle gondja-baja van, s ezért
állapotszerű menekülésben van. E menekülés akár a halálba is torkolhat, de
ez sem old meg semmit. Sőt! Ott kell aztán igazán szembesülnie gyávaságával, felelőtlenségével, hitetlenségével, önzésével és minden megkötözöttségével. Igen, mert a halálban mindenki számára egy félelmetes kijózanodás
történik. A halálban mindenki mindenért csak önmagát okolhatja anélkül,
hogy akár önmagán, akár másokon segíteni tudna. Aki a halába menekül, az
állapotszerűen bánja tettét, s a legszörnyűbb állapotok százszorosát is szívesen vállalná, csak még egyszer lejöhetne a Földre. Ez aztán már nem tőle
függ!
Drága Gyermekem! A megtért embernek azt kell csinálnia, amit Én kívánok tőle. A meg nem tért ember azt csinál, amit akar. Én, Jézus, csak boldogítani tudok. A bódultakkal nem tudok mit kezdeni!
Megáldalak a pozitív irányú NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2725.
Kérdező: LÉLEKRŐL, SZELLEMRŐL
1. Mi a lélek és s szellem közötti különbség?
2. Az ember lélek-ember vagy szellem-ember?
HANG: ”Kedves Barátom!
A két kérdésedet összefoglalva fogom megválaszolni.
Lelke mindennek van, ami él! Az embernek szellemi lelke van.
Két részre osztom mondanivalómat. Az egyik az, hogy minden valamirevaló párbeszéd alkalmával az első az, hogy tisztázzátok ki a fogalmakat.
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Végeredményben teljesen mindegy, hogy ki mit ért lélek és szellem fogalom
alatt, ha meg tudja határozni, el tudja mondani, hogy mit ért e szavak alatt.
Érdemi párbeszéd csak ott alakulhat ki, ahol ugyanazon szó alatt ugyanazt
értik a résztvevők.
Ha valaki azt mondja, hogy szerinte a lélek az az életelv, amely éltetni
tudja az anyagot, akkor tudjátok, hogy ebben az esetben nemcsak az emberi
test éltetéséről van szó, hanem a növényi-, állati test éltetéséről is. Az emberek általában ezt értik lélek szó alatt.
A szellem szó alatt általában a léleknek azt a képességét szoktátok érteni, amely a Földön kizárólag az emberi lélek sajátja. Tehát egy olyan képességet, amely bizonyos körülmények között erkölcsi lénnyé teszi az embert. Vagyis azáltal tudja megtalálni önmagát, hogy meg tudja különböztetni
az erkölcsi jót a rossztól, tehát általa véget nem érő jó birtokába juthat az
ember, vagyis boldog lehet. Élő emberi test elképzelhetetlen szellemi képességgel rendelkező lélek nélkül, de szellemi képességgel rendelkező lélek
létezhet és létezik is az általános értelemben vett emberi test nélkül.
A másik része mondanivalómnak gyakorlati. Igen. Én, Jézus soha nem
beszélek csupán elvont, a gyakorlati életet közvetlenül nem érintő dolgokról.
Ezért fontos tudnotok, hogy szellemi emberekké kell válnotok, ha a szellemi
szférában, tehát ott, ahol csak érteni akaró és tudó lelkek élnek, meg akarjátok találni helyeteket. Tanulni, tanulni és újra csak tanulni! Nem tudóskodni,
hanem mint a gyermek, aki azért van tele csupa miértekkel, mert szellemi
fejlődését csak így biztosíthatja, így nektek sem szabad megnyugodnotok
addig, amíg értelmet megnyugtató választ nem kaptok a bennetek felmerülő
kérdésekre. Nektek megadatott tudni az Isten országának titkait (Mt 13;11 és
Lk 8;10)!
Nagyon szeretlek benneteket. Ez a SZERETET nem más, mint Isten
SZELLEMI LELKÉNEK kiáradása felétek. Engedjétek át magatokon ezt a
szeretetet, vagyis szeressetek az Én szívemmel, azáltal, hogy átalakítjátok
szellemetek tartalmát, gondolkodásotokat úgy, ahogy Márk 1;15-ben ezt kérem tőletek.
Megáldalak benneteket SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
************************************************
2726.
Kérdező: FÖLSZABADULT SZERETNÉK LENNI!
Nagyon gátlásos vagyok főleg nőkkel szemben.
HANG: "Barátom!
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Magaddal hozott gátlásod nagyon meg tudja keseríteni életedet mindaddig, amíg beléd nem épül az az igazság, hogy csak az tud természetesen
viselkedni másokkal, akit akár pozitív, akár negatív értelemben nem érdekel
az, hogy mások hogyan vélekednek róla.
Mindaddig, amíg valaki feltétlenül érdekesnek akar tűnni mások szemében, képtelen arra, hogy be ne görcsöljön időnként.
Önmagukban a gátlások fontosak a maguk helyén. A gátlástalan ember
mindig embertelen és istentelen ember is. Tehát gátlásoknak lenniük kell! De
nagyon fontos megtanulnotok kezelni a gátlásokat.
Helyesen az képes kezelni gátlásait, aki nem azt tartja lényegesnek,
hogy mások miképpen vélekednek róla, de azt igenis fontosnak tartja, hogy miután reggeli imájában megbeszélte Velem azt, hogy mit és hogyan fogja
megélni az elinduló napot - este visszatekintve Előttem, számon kéri magától
a megbeszélteket.
Nem gátlástalannak kell lenned, nem gátlásosnak kell lenned, hanem
okosan, bölcsen kell gátlásosnak lenned!
Megáldalak az OKOSSÁG lelkével!"
********************************************************
2727.
Kérdező: BOLCSÁNATOT NYERHETEK?
1. Meg tud-e bocsátani nekem Isten?
2. Megváltozik-e anyám valaha?
3. Van-e különleges feladatom?
HANG: "Drága Gyermekem!
1.Büntető Isten nem létezik! Csak ember tud büntetni. Tudja önmagát
és tudja embertársait, sőt büntetni tudja az egész emberalatti világot is. Ez a
magatartás-hiány Istenben nem tökéletlenség. Értelmetlenség lenne Benne,
ha tudna büntetni, mivel minden szellemi lény természetében hordja azt,
hogy önmagát bünteti olyankor, amikor bárkinek is ártani akar. Tehát nem
csupán arról van szó, hogy az istenszeretőket nem lehet büntetni, hanem arról
is, hogy az Istent nem szeretőket sem lehet, hisz ők önmagukat büntetik azáltal, hogy nem istenszeretők. Így ugyanis az életük természetellenes, s ezért
szinte állapotszerűen boldogságuk ellen dolgoznak.
Ha tehát rossznak tudod magadat, akkor feltétlenül jöjj Hozzám, a te
Jézusodhoz, mert Én azért jöttem le a Földre, hogy találkozni tudjak azokkal,
akik nem tudják magukat tökéleteseknek (Máté 9;13).
2. Az egészen biztos, hogy megváltozik édesanyád, de hogy mikor, azt
nem mondhatom meg. Tudom, hogy ezzel nem mondtam semmi olyat, ami
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pillanatnyilag megnyugtathatna téged, mert anyád és mindenki a világon
egyszer megváltozik. Már kétezer évvel ezelőtt mondottam, hogy Én, Jézus,
mindeneket magamhoz vonzok egyszer (János 12;32).
A te számodra az a legfontosabb, hogy te változz! Szinte naponta kell
pályamódosítást végezned, ha kedvemben akarsz járni. Ez természetesen
nemcsak rád vonatkozik, hanem minden emberre, aki megjelenik a Földön.
Neked azt kell tudatosítanod magadban, hogy anyád és minden körülményed
olyan tükör, amelyben meg kell tudnod látni azt, ami javadat szolgálja. Bizony igaz, hogy minden javára válik azoknak, akik Isten gyermekei. De azt,
hogy hogyan válik valakinek javára az a körülmény, amelyben él, azok a
személyek, akikkel élnie kell, mindenkinek magának kell meglátnia. E látáshoz szükséges a gondolkodás-átalakítás, amelyre nyilvános működésem kezdetén felszólítottalak benneteket (Márk 1;15).
3. Amit te mindennapi feladatnak tekintesz, az valójában különleges
feladat. Belőled csak egy van, és amit neked kell betöltened, azt helyetted
senki be nem töltheti.
Különleges feladatnak az emberek általában a rendkívüli feladatokat
szokták érteni. Tehát olyan képességek gyakorlását, amelyet a Szentlélek
karizmává minősít.
Ha elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak, akkor Lelkem feltétlenül úgy fog irányítani, hogy gyakran kell bizonyos rendkívüliségeket is vállalnod. Bár az ilyen feladat sokkal inkább áldozat, mint élvezet.
Ezért csak olyanok szoktak ilyen szerepet kapni, akik már megedződtek az
úgynevezett szürke feladatok hűséges vállalásában.
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
********************************************************
2728.
Kérdező: BENSŐ BÉKE UTÁN VÁGYOM!
1. Bűnbocsánatért esedezem! Skizofréniával kezelnek.
2. Hogyan érhetem el szívem nyugalmát?
3. Akit magam mellett találtam, az hallucinálás volt?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon szeretném megértetetni veletek, hogy az Én szerető szívem
soha nem szűnik meg szeretni azokat, akik boldogságra vágyódnak, vagyis
minden embert. Az kétségtelen, hogy fáj, ha nem úgy akartok boldogok lenni, ahogy lehetnétek. Vagyis, ha a mulandó testi vágyak föléje nőnek a lélek,
a szellem vágyainak. De bármit tesztek is, az Én szívem szeretete nem csökken soha! Ezért nem is nektek kellene könyörögnötök azért, hogy bocsássak
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meg nektek, hanem Én, Jézus, könyörgöm, Én kérem tőletek azt, hogy higygyetek jobban Bennem, keressétek és találjátok meg szívetek békéjét Nálam.
Ennek útja-módja elsősorban feladatok felvállalásában, a testi-lelki-szellemi
restség felszámolásában, tehát a gyakorlati szeretet megélésében van.
2. Szíved nyugalmát is először el kell hinned, s utána jön a megtapasztalás. El kell hinned, hogy Én, Jézus, boldogító módon élek benned. El kell
hinned, hogy az Én jelenlétem nem rendkívüliségekben akar megnyilvánulni,
hanem az egyszerű napi feladatok nyugodt végzésében. El kell hinned, hogy
nem rajtad kívül élek érted, hanem benned vagyok jelen kegyelmi módon!
Csak nem gondolod, hogy Nekem, Jézusnak, akinek jó volt a betlehemi istálló, ne lenne jó a te szerető szíved?! Mérhetetlenül többet jelentesz te Nekem,
mint az egész emberalatti világ!
3. Bizony, hallucináltál. Bizony mindannyian ki vagytok téve mindenféle hallucinálásnak, ha nem hívjátok be gyakran magatokba angyalaimat.
Kérjétek angyalaim védelmét, hogy tartsák távol tőletek azokat az ártó,
szemtelen erőket, akik fantáziátokra hatva sok zavart tudnak előidézni bennetek.
Többé-kevésbé minden ember tudathasadásos egy bizonyos fokig. De
az, aki nyitott akar maradni az Én boldogító jelenlétem elfogadására, szinte a
semmivé képes silányítani önmagában ezt a skizofréniát.
Mivel érzelmi világotok hullámzó, ezért főleg olyankor kell hangsúlyt
tenned a hitre és a hűségre, amikor nehezen megy. Olyankor kell értelmes és
becsületes emberekre hallgatnod, amikor fellép benned az a makacsság, ami
ennek ellenkezőjét sugallná.
Bátran bízhatsz Bennem! Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************
2729.
Kérdező: ÁLMOKRÓL, JÁMBORSÁGRÓL
1. Álmomban mit olvastam?
2. Mikor fogom megkapni az álmomban kapott képet?
3. Aki Arcodat tiszteli, az megmenekül a büntetéstől?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mint tudod, álomállapotban nyitott a tudatalatti világotok, s ilyenkor
bármiféle szellemi lény megpróbálhat hatni rátok. De azért nem vagytok védtelenül kiszolgáltatva a szellemvilágnak! Nem, mert éber állapototokban
beprogramozhatjátok bizonyos mértékig magatokat úgy, hogy álmotok részben irányított, tehát kontroll alatt marad.
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Az első és legfontosabb az, hogy őrangyalotok védelmét kérjétek álmaitokra. A második az, hogy problémátokra kérjetek megoldást tudatalatti világotoktól. A harmadik az, hogy úgy hajtsátok fejeteket álomra, mint az, aki
tudja, hogy van GONDVISELŐJE, tehát nem lehetnek gondjai. Az így előkészített álom feltétlenül áldásomat hordozza, és mindenképpen hasznára
van annak, aki így hajtja álomra a fejét.
2. Az álmokban átélt valóságok általában olyan szimbolikus képek,
amelyek nem formailag, hanem tartalmilag értendők. Amint az inga, ha valaki jól bejáratja, akkor érvényes információkat tud küldeni a tudattalanból a
tudatba, úgy vannak szimbólumok, amelyeket gyárthattok magatoknak. Pl.
Valaki elhatározza, hogy virágzó fát lásson álmában, ha másnap kellemes
események várnak rá. A kellemetlen élmények pl. egy letört faággal jelezzék
előre magukat. Egész szimbólum-rendszert lehet így kiépíteni magatoknak, s
ez olyan lehet a tudatos értelemnek, mint a messzelátó a szemnek.
3. Kétségtelen, hogy aki arcomat, szívemet, töviskoronás fejemet, sebeimet tiszteli, az rendes körülmények között finomul lelkileg, s így gazdagodik is. Az is természetes, hogy ezáltal a boldogságát illetően nagyobb biztonságban is tudhatja magát. De ne gondolja senki, hogy ezeknek a kegyelmi
eszközök bármelyikének varázsereje van! Senkit semmiféle bajtól nem védi
meg semmi, ha nem akar elfogadni Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának. Engem, mint UTAT nem lehet leváltani semmiféle eszközökkel, szertartásokkal, imákkal. Csak arról lehet szó, hogy ezek az eszközök, szertartások,
imák segítenek benneteket abban, hogy soha ne ártsatok senkinek, hogy mindig megbocsássatok mindenkinek, és segítsetek ott és akkor, ahol és amikor
erre lehetőséget kaptok. Mert ez jelenti azt, hogy Engem ÚT-ként vállaltál.
Ez az az ÚT, amelyet vállalva a szeretetet igazságban, az igazságot pedig
szeretetben tudod megélni.
Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2730.
Kérdező: ÖNÁLLÓTLAN FÉRJEM MELLETT NAGYON ELFÁRADTAM!
1. Nagyon fáradtnak érzem magam.
2. Hagyjam ott a harangozói állást?
3. Férjem nagyon önállótlan.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az idő múlását nemcsak az óramutatók járása érzékelteti. Az emberi
test szinte észrevétlenül elhasználódik. Észrevétlenül olyan értelemben,
ahogy észrevétlen a fű növekedése annak, aki állandóan azt nézi, és észrevét48

len a hervadás folyamata is ilyen értelemben. Csak hosszabb távon látható a
növekedés és a hervadás is.
Amikor már itt is fáj, ott is fáj, amikor már gyengül és fárad valakinek
az erőnléte, akkor már ez az emberi életben az ŐSZ szava!
Vándorok vagytok, s ez a vándorlás a Földön nem tart örökké! Ha egy
utazó tudja, hogy közeledik a végállomás, akkor egyre jobban a leszálláson,
azon az állomáson jár az esze, ahol már várják őt.
A sokszorozódó jajok-bajok ezt akarják tudatni veled, erre akarják felhívni figyelmedet. Nagyon nem jó az, hogy ti általában nem a vágyat erősítitek magatokban a halál után, tehát a Velem, Jézussal történő találkozás után,
hanem szeretnétek egyre inkább elodázni e találkozást. Holott ennél lényegesebb, fontosabb nincs a világon senki számára!
2. Tőlem szeretnél utasítást kapni olyan dologban, ami nem tartozik
Rám. Rám az tartozik, hogy tudd: Én, Jézus, mindig veled vagyok. Azokat a
döntéseket, amelyekért neked kell felelned, Én nem hozhatom meg helyetted.
Földi értelemben nem vagy már gyermek. Ezért földi értelemben nem háríthatod át felelős döntéseidet sem Rám, sem másra. Én, Jézus, csak az erkölcs
területén vagyok illetékes! Csak abban adhatok tanácsot, hogy mi az erkölcsileg jó, és mi nem jó, tehát abban, hogy mi segíti elő, illetve mi hátráltatja
szíved békéjét, tehát a Velem való élő kapcsolatodat. Más területen csak azt
tudom mondani, amit ti szoktatok tréfásan mondani: "Ha rám hallgatsz, azt
csinálsz, amit akarsz".
3. A te életedben is, mint minden földi ember életében, a körülmény és most nem csak tárgyakat, tájakat, hanem személyeket, főleg személyeket
értek a körülmény szó alatt - TÜKÖR! Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
számodra sem lehet az a legfontosabb, hogy milyen a másik, hanem csak az,
hogy neked hogyan kell viszonyulnod a másikhoz. Ebben Én mindig eligazítást tudok adni azoknak, akik rendszeresen végeznek lelkiismeretvizsgálatot.
Nagyon természetes, hogy ezt helyettetek Én elvégezni nem tudom. Csak
azokhoz tudok szólni, akik kinyitják benső füleiket, s valóban meg akarják
hallani szavaimat. Szavaim nemcsak gondolatot közölnek veletek, hanem
erőt, teremtő erőt is hordoznak. Tehát Engem jelenítenek meg! Szavaim,
tanításom által Én, Jézus, mindenkiben meg akarok "testesülni", mindenkiben jelen akarok lenni boldogító módon, az egész világ számára!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2731.
Kérdező: LEKI BÉKE UTÁN VÁGYOM!
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1. Feleségem nem akar velem élni.
2. Mint elvált, hogyan rendezzem lelkiéletemet?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Amikor Én, Jézus, azt mondtam, hogy amit Isten egybekötött, ember
szét ne válassza, akkor nem azt mondtam, hogy nem lehet elválasztani, hanem azt, hogy nem szabad elválasztani. Káromkodni sem szabad, de lehet.
Az intézményes egyházak vezetői általában azt feltételezik, hogy a házasságkötéskor mindkét fél örök hűséget nemcsak ígért, de gondolt is. Az
ilyen eset egészen ritka. (A ti egyházatok a legszigorúbb ebben, mivel papjaitok csak férfiak lehetnek, és általában nőtleneknek kell maradniuk.)
Örök hűségről csak ott lehet szó, ahol mindkét fél az örök életre tette rá
életét. Tehát ott, ahol az örök és az Isten egybecseng. Ahol nem így van, ott
értelmetlen örök hűségről beszélni. Ez történelmi méretben is igaz. Isten
egyetlen és örök szövetséget kötött népével, s ti mégis Ó és ÚJ szövetségről
beszéltek. Bizonyos értelemben JOGGAL!
Ha még Isten és ember szövetség-kapcsolatában is lehetséges ez,
mennyivel inkább lehetséges ez ember és ember kapcsolatában olyankor,
amikor az Istennel való kapcsolatuk csupán szertartásban mutatkozik meg, s
legtöbbször magatartásban nem! Azt, hogy ez így van, minden gyóntató tudja.
Mivel a házasság szövetség, ezért csak a két fél hűsége alapján mondható valósnak. Az intézményes egyházak jogi normái, még ha akarnák is,
nem érinthetik érdemben egy-egy ember benső életét. A lelkiismeretet nem
lehet "kívülről", "jogilag" sablonizálni! Bármelyik intézményes szervezet
hatalmasai írhatnak elő feltételeket arra vonatkozóan, hogy kikkel és milyen
lelkiismereti irányt elfogadókkal tudnak együtt menetelni. De aki Hozzám,
Jézushoz akar egyértelműen tartozni, az számoljon azzal, hogy előbb-utóbb
meg fog gyűlni a baja azzal az intézményes szervezet vezetőségével, aki irányítani akarja alattvalói lelkiismeretét. Ez a katonaságnál és az egyházaknál
egyaránt felismerhető.
2. Lelkiismereted fórumánál magasabb fórum nem létezhet számodra.
Ha Velem, Jézusoddal, élő kapcsolatban maradsz, akkor Én mindig gondoskodni fogok arról, hogy át tudd venni Tőlem az Én szívbékémet. Hidd el, Én
nem vagyok olyan kegyetlen, mint az intézményes egyházak hatalmasai, akik
még ha mondják is, nem Engem szolgálni, hanem alattvalóik felett uralkodni
akarnak. Az Én sorsomat senki nem kerülheti el, ha Engem követni akar.
Bízzál jobban Bennem! Az Én hűségem valóban ÖRÖK!
Megáldalak SZÍVEM SZERETÉVEL!"
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*******************************************************
2732.
Kérdező: BÖLCSESSÉGET KÉREK A NEVELÉSHEZ!
1. Mi adható át 9, 10 éves gyerekeknek a HANG-ból?
2. Szeretnék lelkileg jobban fejlődni!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A gyermek nem kis felnőtt! Ezért nem szabad sokat foglalkoznotok
velük! Arra kell törekednetek, hogy minél több időt kapjanak az eddigi életükben kapott ismeretek feldolgozására. Ha egy gyermek minél többet van
hasonló korú társai körében, annál jobban képes egészségesen fejlődni. A
felnőtt akkor tesz legtöbbet és legjobbat gyermekének, ha keveset foglalkozik vele, és szinte észrevétlenül tartja gyermeke életét kontroll alatt.
Bőven elég, ha egy gyermek, aki már tud olvasni, hozzájut egy hittankönyvhöz, s az általa problémának mutatkozó dolgokról kérdezi a felnőtteket. Az a gyermek, aki még nem tanult meg olvasni, bőven rendelkezik olyan
fantáziával, amellyel kevés szóból is gazdag ismeretanyagot tud kibányászni.
A felnőtt-gyermek kapcsolatban feltétlenül meg kell tanítani a gyermeket arra, hogy egyre tisztábban felismerje szabadságának határait, vagyis
arra, hogy tettei következményeiért mennyire felelős. Az semmiképpen sem
okos magatartás, ha a szülő akkor is magára akarja vállalni egy gyermek tetteinek következményét, amikor és amiben a gyermek maga is felelősnek érzi
magát.
A lelki érettség szintjén jobb, ha a felnőtt akar tanulni a gyermektől,
mint ennek ellenkezője (Lukács 18;17).
2. Az evangéliumaimat és a "Merre menjek?" című hittankönyvet (természetesen a HANG-könyveket is) a legalkalmasabbaknak tartom arra, hogy
szellemileg és lelkileg is növekedni tudjatok abban a tisztánlátásban, amelyre
annyira szükségetek van ahhoz, hogy másoknak is "világítani" tudjatok.
Én vagyok a világ világossága! Ti annyiban vagytok világosság,
amennyiben azonosulni tudtok tanításommal, életemmel. Annyiban tudtok
tanításommal azonosulni, amennyiben ez rendelkezésetekre áll. Ma minden
valamire való felekezet Rám hivatkozik, s állandóan marják egymást. Csak
az képes Velem, mint ÚTTAL találkozni, aki képes leoldani magáról azokat
az intézményes sallangokat, amelyek az emberi tekintélytisztelet hangoztatásával nem Engem, csupán Rólam tanítanak. Engem az előbb említett könyvekben találhattok meg legegyszerűbben.
Küldöm a címét annak, akitől megrendelheted a "Merre menjek?" című
könyvet. Az evangéliumaimat minden Bibliában megtalálhatod.
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Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************
2733.
Kérdező: ANYÁM NAGYON MEGKÖTÖZÖTT VELEM!
Anyám miért nem akar elengedni magától?
HANG: "Drága Gyermekem!
A Földön az anyák azok, akik, úgy tűnik, a legmagasztosabb szerepet
kapták, s bizony, olyan ez, amint a színdarabban a legkívánatosabb szerepről
a legnehezebb lemondani, ők is olyanok, akik e szerepükről nem hajlandók
tudomásul venni, hogy ez szerep és nem állapot.
Ezen segíteni kívülről nem lehet. Gyakran még a legkeményebb pedagógus, a halál angyala sem ér el e téren eredményt.
Csak azt tudom mondani, hogy lelkedben ne fogadd el őt már anyádnak, mert nem az. De a szíved szeretete irányítson annyira, hogy ezt a nagy
igazságot ne akard neki szavakban megfogalmazni. Elég, ha "anyádnak"
mondod őt, de nem az ő, hanem a Szentlélek szavát figyeled, és nem az
"anyád", hanem lelkiismereted hangja alapján alakítod tovább életedet. De
ismétlem: nem szükséges hangoztatni ezt előtte.
Minden gyermekemnek tudnia kéne azt, hogy a szívébe befogadott és
szívében ápolt igazságot csak neki kötelessége megélni, és amennyire képes,
emiatt ne okozzon fölösleges fájdalmat másoknak. Ha valaki kificamodott
lábbal élve jól érzi magát, akkor ne akarjátok a lábát "helyre" tenni. Csak arra
kell ügyelnetek, hogy ő ne ficamítsa ki a ti lábatokat. Csak arra kell neked is
ügyelned, hogy soha ne menj bele olyan döntésének helyeslésébe, amelynek
elfogadását "anyai" jogon követeli tőled!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
********************************************************
2734.
Kérdező: ERŐSÍTS MEG ENGEM, URAM!
Pár soros erősítést kérek!
HANG: "Drága Gyermekem!
Te az egész Mennyország öröme lettél azáltal, hogy vállaltál olyan
gondolkodás-átalakítást, amely szíved szeretetét, békéjét nemcsak biztosítani
tudja, hanem erősíteni is.
Bizony, minden belül dől el. A külső körülmények tükrében lehet legjobban felismerni azt a benső területet, amelyen a gondolkodás-átalakítás
által valósul meg az Általam, Jézus által, létrehozható benső béke.
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Azzal, hogy erősítést kérsz Tőlem, rányitottál magadban az Én boldogító jelenlétemre.
Amíg emberként éltem földi életemet, addig gyakran és nagyon fárasztó tudott lenni számomra az értetek vállalt tanításom, munkám. De miután
már átléptem a földi élet korlátait, Számomra már nemcsak nem fárasztó,
hanem kifejezetten öröm az, ha valaki Hozzám fordul segítségért. Ezzel egy
nagyszerű valóság két iránya mellett tesz tanúságot. Az egyik, hogy elhiszi:
Nálam nélkül semmit sem tehettek. A másik: Akar Engem, tehát értékel!
Drága Gyermek! Hidd el: Nálad nélkül semmit sem tehetek azon a
területen, amely a te életed köre. E tény benned is kell hogy felismertesse:
hallatlanul értékellek, és igénylem, hogy partnerként dolgozz Velem együtt.
Tudnod kell, hogy azonosak vagyunk egy lényeges ponton. E pont
megfogalmazása így hangzik: A te lelked Lelke és az Én lelkem Lelke azonos! Nincs két Szentlélek, csak egy van! Ez az egy boldogít Engem is, téged
is, azzal, hogy EGGYÉ tesz bennünket egymással.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2435.
Kérdező: FÉRJEM HŰTLEN HOZZÁM
1. Együtt kell élnem hűtlen férjemmel?
2. Valóban nem szerethet engem senki?
3. Kikerülök valaha a mélypontból?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Hitetlen, erkölcsileg gátlástalan emberekkel senkinek nem kell
együtt élnie! Akit férjednek mondasz, az már régen elhagyott téged! Sőt!
Valójában soha nem vállalt fel úgy téged, hogy átoknak tartotta volna a maga
számára azt, ha téged megcsal. Szó sem lehet arról, hogy Nekem, Jézusnak,
áldását hordozhatná az olyan kapcsolat, amely kapcsolatnak csak egyik fele
etikus, s a másik nem.
Tudnod kell viszont azt, hogy a legkülönbözőbb egyházi intézmények
csak mondják, de a valóságban nem viselik el senkinek a lelkiismeret szavát
hitelesnek, csak akkor, ha vezetőik ezt jónak látják. E téren az állami intézmények erkölcsileg előtte járnak az egyházi intézményeknek, főleg a demokratikus országokban. Ez a te estedben annyit jelent, hogy bármelyik egyházhoz tartozol, elválásodnak valami formában büntető-jogi következményei is
lehetnek, holott nem te váltál el, csupán tudomásul vetted, hogy elhagytak
téged. Ehhez nagyon is jogod van! Akit te most férjednek mondasz, ahhoz
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semmiféle lelkiismereti kötődés már régen nem fűz téged. Az elválás tehát
nem jelenthet számodra semmiféle lelkiismereti problémát!
2. Bocsáss meg, de buta beszéd az, hogy téged nem szeret senki! Ha
így lenne, akkor nem létezhetnél. Ha nem tudnád, Én, Jézus, annyira szeretlek, hogy te ezáltal létezel. Az, aki neked azt a butaságot mondta, hogy téged
nem szeret senki, csak akkor mondhatta volna józanul, ha mindenkit megkérdezett volna erről előbb, s úgy alakította volna ki álláspontját. Bizony van
olyan, hogy nemcsak azt kell néznetek, mit mond valaki, hanem azt is, hogy
ki mondja!
3. Pontosítanod kell magadban, hogy mit értesz "mélypont" alatt. Az
egészen biztos, hogy anyagi gondok szellemi lényeket, tehát embereket, nem
juttathatnak mélypontra. Nem, mert bármilyen ostobaságot is csinált valaki
életében, bármikor megtérhet. Bármikor elfogadhat Engem, Jézust, Urának,
Megszabadítójának. Bármikor felírhatja egy lapra, és kifüggesztheti lakása
falára e mondatot: "VAN GONDVISELŐM, TEHÁT NEM LEHET GONDOM!". Az magától értetődő, hogy akinek gondviselője is és gondja is van,
az nem tudja, mint beszél!
Mindenkinek csak azt kell megtennie reggeltől estig, amit meg tud
tenni. Aki hisz Bennem, az meg fogja tapasztalni, hogy mindig megadom az
Én békémet annak, aki reggeltől estig megteszi azt, amit aznap meg kell tennie. Aki még ezek után is azt éli meg, hogy gondja van, és szíve nyugtalan,
az egyáltalán nem vesz Engem komolyan. Az ilyen ember csak szájával tisztel Engem, de szíve távol van Tőlem!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
2736.
Kérdező: EGY KAPCSOLATRÓL
Helyes kapcsolatot tartok fenn barátommal?
HANG: "Drága Gyermekem!
Kérdésedre a válaszom egyértelmű: NEM, NEM ÉS NEM!
Ezzel be is fejezhetném e levelemet. Igen, mert a további szavaim csak e
háromszoros NEM-et tudják variálni.
Nemcsak arról van szó, hogy korban nem vagytok egymáshoz valók.
Nemcsak arról van szó, hogy naivitásod áldozata lettél. Arról is szó van,
hogy mások boldogtalanságára akarod építeni azt az életedet, amelyet azért
kaptál Tőlem, hogy az Én békémre találj rá!
Te teljesen összekevered a bódultságot a boldogsággal! Iszonyatos árat kell
majd ezért fizetned! Minél később jössz erre rá, annál nagyobbat. Téged sem
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szabadíthat meg más, mint az IGAZSÁG. Az igazság pedig az, hogy nagyon
nem jó úton jársz!
E kapcsolatod borzalmas súlyát természetesen elsősorban neked kell
majd felvállalnod, de iszonyatosan megnehezíted mások életét is. Nem is
beszélek most arról, hogy mennyi jót mulasztasz el ezzel a kapcsolattal.
Mennyi jóban részesülhetnél te is, mások is, ha az erkölcsi mocsok helyett a
szív tisztaságára tennéd a hangsúlyt!
Ártasz magadnak, ártasz annak a felelőtlen embernek, ártasz egész
családjának, ártasz mindenütt Isten ügyének, és még ragozhatnám.
Az Én, Jézus, szeretete nem szűnik meg soha irántad, de szívem vérzik
miattad.
Várom megtérésedet!
********************************************************
2737.
Kérdező. ISTEN AKARATÁRÓL
1. Kezdjek gyógyászati tanfolyamot?
2. Érdemes harcolnom valakiért?
3. Szeretnék segíteni egy alkoholistán.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A te elfoglaltságod és képzettséged bőségesen elég alapot nyújtanak
arra, hogy jelenlegi munkádat szakértő módon el tudd látni. Csak akkor van
értelme bármiféle tanfolyam felvállalásának, ha úgy tűnik számodra, hogy
belesodródtál.
Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy Isten akarata maga az Isten!
Tehát nincs Tőle független akarata. Amikor tehát úgy gondolod, hogy az Isten akaratát teszed, akkor Isten jelenül meg általad ott, ahol az Ő akarata
valósul meg. Isten megjelenülése pedig valamiképpen a Mennyország
megjelenülése!
Amilyen mértékben azonosulni tudsz ezzel a ténnyel, olyan mértékben
éled az Én, a te Jézusod szívbékéjét! Ezért mondhatom, hogy számodra a
legfontosabb az, amit szakszerűen tenned kell, s minden más akkor azonos
Isten akaratával, ha legnagyobb mértékben nem a te törekvésednek következménye, hanem körülményeid hatására vállalod.
2. Nem jó, ha "harcolsz" valakiért. Egyetlen "harc" az, amely áldásomat hordozza: az önfegyelem harca! Tehát a "harc" önmagaddal! Az általad
említett harcban csak az győz, aki lemond a harcról. Igen, mert az általad
említett harc is, mint általában minden harc, birtoklásra törekszik.
Az emberekben a szeretet lemondások árán növekszik!
55

3. Felnőtt emberen csak akkor lehet segíteni, ha maga is akarja ezt. Ha
testvéred megkér arra, hogy segíts rajta, akkor meg tudod beszélni vele azt,
hogy milyen segítségre gondol, és hogyan akarja a kért segítséget. Aki az
alkohol mámorába menekül az önfegyelem harca elől, annak hiába beszélsz a
fejével, hisz éppen az értelmét homályosítja el, s olyan, mint az a kocsis, aki
önmagát fogja be a hámba, a lovat pedig felülteti a bakra. E TORZULÁS következményei ráébreszthetik az alkoholistát embertelen állapotának tarthatatlanságára, és józan állapotában esetleg lehet és kell is hatni rá, de mindenképpen szükséges az, hogy ő akarjon szabadulni!
Az imádság sokat jelent. Ha imádban újra és újra átadod őt Nekem,
Jézusnak, a Szabadítónak, akkor, mivel minden mindennel összefügg, szereteted növelheti benne a nyitottságot arra, hogy befogadja magába szabadító
erőmet.
Megáldalak a HŰSÉG és a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************
2738.
Kérdező: A BETEGEK SZENTSÉGÉRŐL
1. Mit jelent a "betegek szentsége"?
2. Fontos-e az egyházi temetés?
3. Miért jó halottainkért szentmisét mondatni?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden szentség találkozás Velem, Jézussal, egy speciális cél érdekében. Az a beteg, aki szentkenetben részesül, lelkében elmélyül annak a
valóságnak tudata, hogy Belőlem, Általam és Velem él és hal. Ha valaki tudtán és akaratán kívül nem részesülhet a szentkenet szentségében, akkor ne
nyugtalankodjék, mert soha nem a szentségek szertartás formája a döntő,
hanem az az emberi szív, aki találkozni akar Velem. Senki nem felelhet azért,
amiről nem tehet. A szeretet körén belül Én, Jézus, mindenható vagyok!
2. Magának a halottnak az egyházi temetés csak annyiban jelent értéket, amennyiben a jelenlévők imái mindenkire jó hatást gyakorolhatnak, így
a halottra is. Önmagában semmit nem jelent.
3. A halottakért mondott szentmiséről is lényegében ugyanazt mondhatom, amit a temetésről. A különbség az, hogy a szentmisével Engem, Jézust,
jobban egybekapcsolnak a halott eddigi életével, s így ez feltétlenül többletet
jelent a temetéshez viszonyítva.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
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2739.
Kérdező: SZERETNÉK OLDOTTABB LENNI!
1. Szeretném feszültségeimet, dühömet oldani!
2. Milyennek tart engem Jézus?
3. Érdemes barátnőmmel újrakezdeni?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Azok a dühkitörések, amelyek a környezeted hatására jönnek létre,
csak akkor oldhatok, csökkenthetők, ha belátod, hogy körülményeid tükrök,
tehát se jobbá, se rosszabbá nem tehetik életedet. Amíg ezt nem látod be,
addig Isten sem tud rajtad segíteni.
2. Én, Jézus, nem mondok senkiről bíráló véleményt. Ezt rábízom lelkiismeretetekre! Így is mondhatom: olyannak tartalak, amilyennek lelkiismereted tart téged. Lelkiismeretedet, természetesen, formálhatod, sőt formálnod
is kell, de bárhogy alakítod, csak akkor mondhatod, hogy helyeslem életedet,
ha békét hordasz magadban.
3. Az újra és újra fölmelegített étel általában nem szokott ettől ízesebb
lenni. Az elszakadt szálak összekötése általában csomót hagy maga után.
Az Általam, Jézus által nem hitelesített kapcsolatok csak zsákutcák lehetnek. Igen, mert az ÚT Én vagyok!
Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!
*******************************************************
2740.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL, HÁZASSÁGKÖTÉSI, PAPI HIVATÁSRÓL
1. Álmaimban Jézust, az Ő arcát láttam különböző módon.
2. Helyes-e házasságkötési problémánkkal foglalkoznunk?
3. Romániában a papi hivatásoknak más az alapja, mint másutt?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Álmaid a szimbólum nyelvén fejezik ki azokat a benső kapcsolatpontokat, amelyekkel Én, Jézus, élő valóság lehetek számodra. A korona azt
a szeretet-uralmat jelenti, amelyet szívedben át akarsz adni Nekem, és amelyet Én ki akarok osztani enyéim között.
Azok a szavak, amelyek bátorságot akartak önteni beléd a halállal kapcsolatban, mélyíteni akarják benned azt, hogy az örök élet nem fantáziálás,
hanem nagyon is valóság!
Az üres fakereszt pedig arra hívja fel figyelmedet, hogy Én, Jézus, meg
akarom osztani sorsomat veled.
2. Nincs értelme jogi szempontokra időt és anyagi áldozatokat költeni.
Ha mindketten azt tartjátok legfontosabbnak, hogy Rám, Jézusra, irányuljon
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benső világotok, akkor nem kell sokat törődnötök, foglalkoznotok egyházjogi problémákkal. Igaz, hogy minden olyan életformának, amelynek jogilag
rendezetlen a helyzete, következményei vannak, s ezeket a következményeket olyan jogászok formálgatják, akik alapjában jó szándékkal azt képviselik,
hogy minden templomban kötött házasság érvényes mindaddig, amíg ennek
ellenkezőjét jogilag nem lehet bizonyítani.
A valóság az, hogy sokkal több az "érvénytelenül" megkötött, de ezt
nem bizonyítható házasság, mint az érvényesen megkötött házasság.
Isten országában nincs JOG! Isten országában az a SZERETET van,
AKI nem a jogi igazság rendjét, hanem az IRGALMOM rendjét jeleníti meg.
3. Feltétlenül mások nálatok a feltételei annak, hogy ki vállalja a pappá-szentelést, és ki nem. A ti országotokban egyes egyházi vezetők helytállása miatt nem alakulhatott ki úgy egy meglehetősen gátlástalan uralkodói főpapság, mint Magyarországon. Nálatok tehát még van létjogosultsága annak
a benső szabadságnak, amely az Én Lelkemnek működési helyet és teret biztosít.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************
2741.
Kérdező: MINKET ISTEN NEM HALLGAT MEG.
1. Bűneim miatt nem hallgat meg az Isten?
2. Leszünk még valaha egészségesek?
3. El tudjuk adni házunkat?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nincs meg nem hallgatott ima! Csupán arról lehet szó, hogy kétféle
ember van: a megtért és a meg nem tért ember. A meg nem tért ember csak
azt kérheti, és csalhatatlanul meghallgatásra is talál, hogy megtérjen. A megtért ember bármit kérhet. Ha olyat kér, amiről Isten tudja, hogy javára válik,
akkor biztosan meg is kapja. Ha olyat kér, amiről Isten tudja, hogy nem válik
javára, akkor ezt az imádkozónak tudomására hozza a Szentlélek által.
Erre is gondoltam, amikor Én, Jézus, azt mondtam, hogy jobb nektek,
ha Én elmegyek.
2. Minden ember két ellentétes vállalással jött a világra. Az egyik az,
hogy egészségessé váljék lelkileg, a másik az, hogy elhasználódjék testileg.
Az gondolkodik okosan, aki a hangsúlyt arra teszi, hogy egészségessé váljék
lelkileg. Ez a lényeg! Ennek a vágynak valódiságát újjászületéssel koronázom. Az újjászületés állapota már a Mennyország kezdetét jelzi a földi életben.
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3. Eladni mindent lehet. Csak megvenni nem lehet mindent. Azért kaptátok értelmeteket, hogy ennek használata alapján hozzatok döntéseket. Én,
Jézus, helyettetek nem dönthetek, mert nem vállalhatom át tőletek azt a felelősséget, amit emberként nektek vállalnotok kell.
Amit nagyon fontos tudnotok, az az, hogy szívetek békéje nem attól
függ, hogy mit adtok el és mit vesztek meg, hanem attól, hogy befogadtok-e
Engem s Velem a Tőlem elválaszthatatlan Mennyországot, vagy sem. Az
fogad be Engem, aki soha senkinek nem akar ártani, aki mindig mindenkinek
képes megbocsátani, és aki főfeladatának tartja azt, hogy segítsen ott és anynyira, ahol és amennyire erre lehetősége van.
Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************
2742.
Kérdező: PÁRBESZÉDIMÁRÓL
1. Szüleim feladatáról kérek felvilágosítást!
2. Mennyei édesanyámmal hogyan tudok beszélgetni?
3. A párbeszédima lényegéről kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Akár a Földön, akár más dimenzióban van valaki, semmit nem adhatok ki senkinek belőlük. Földi megkötözöttségetek túl sokat szeretne tudni
másokról. Sokkal többet, mint Rólam, Jézusról, és sokkal többet, mint önmagatok feladatairól. De ez így nincs jól!
Ha valakinek az életvitele érdekel téged, akkor kérdezd meg az illetőt.
Ha fontos számodra, akkor válaszol, ha nem, akkor nem válaszol. Ismétlem:
teljesen függetlenül attól, hogy hol tartózkodik!
2. Nagyon természetes, hogy Máriával és bármelyik szenttel tudsz beszélgetni, ha nem üres kíváncsiság hajt, hanem lelki előmenetelednek, tehát
szeretetednek nagyobb kibontakoztatása. Bár jó, ha tudod, a szentektől nem
feladatot, hanem segítséget kell kérnetek annak a feladatnak elvégzésére,
amelyet lelkiismeretetek megnyugtatása megkíván tőletek.
3. A párbeszédima feltételez bizonyos rendet a fejedben. E rend alatt
azt értem, hogy ismerned kell legalább egy átlag fokon tanításomat az evangéliumaim alapján. Tehát nem az egyházak tanítása alapján, hanem az evangéliumaim alapján. Ha ez megvan a fejedben, akkor egy átlag-alázattal kell
rendelkezned a szívedben. Akkor vagy, akkor jársz az alázat útján, ha legalább szándékban, törekvésben vállalsz bármilyen megaláztatásokat az általad meglátott jóért, és nyitott vagy a jobb irányában. Tehát akkor vagy alázatos, ha határozott vagy, de nem vagy konok, vagyis nem hirdeted magadat
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csalhatatlannak, hanem vállalsz olyan párbeszédet, amelyben nem minősítések, hanem érvek hangzanak el.
Ha ez megvan benned, akkor minden olyan gondolat, ami épít, buzdít,
vigasztal, Tőlem van. Így van ez akkor is, ha az őrangyalok vagy bármelyik
szent közvetítésén keresztül jut el az ilyen gondolat hozzád. Amint igaz az,
hogy senki nem jut el az Atyához, csak Általam, úgy igaz az is, hogy csak
Általam indul és jut el hozzátok minden építő, buzdító és vigasztaló gondolat. Annyit még hozzá kell tennem ehhez, hogy a Tőlem elinduló gondolatok
teremtő erőt hordoznak. Tehát Tőlem mindig megvalósítható gondolatok,
tervek származnak. Igen, mert mint Ige, mindenkiben meg akarok testesülni
a szívében élő SZERETET, tehát a SZENTLÉLEK által.
Ha tehát egyes szám második személyben az előbb említet gondolatokat engeded megfogalmazódni magadban, akkor ilyenkor Én, Jézus, szólok
hozzád.
Az ősellenség egyik leghatásosabb fegyvere az elbizonytalanítás. Azt
sugallja, hogy az ilyen gondolatokat csak te találod ki, és nem Tőlem jönnek.
Ez így nem igaz! Ha van benned némi alázat, akkor ki tudod védeni az ilyen
támadásokat úgy, hogyha legalább magad előtt tanúságot teszel arról, hogy
minden jó, ami akár kívülről, akár belülről jön számodra, Tőlem van!
Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************
2743.
Kérdező: MIÉRT PONT VELEM ...?
1. Miért éppen nekem kellett elveszítenem gyermekemet?
2. Anyámmal nem tudok közös nevezőre jutni. Miért?
3. Nem szeretnék önkezemmel véget vetni életemnek.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon szeretném, ha úgy tudnálak megérinteni, hogy gyógyuljanak
lelked sebei. Én, Jézus, nem vagyok ehhez elég egyedül. Hogyan adjam tudtodra, hogy az anyaság nem állapot, hanem szerep. Hogyan értessem meg
veled, hogy a Velem való kapcsolatod az nem szerep, hanem állapot. Hogyan
fogalmazzam meg azt, hogy te összekevered a szerepet az állapottal, s ennek
semmiképpen sem lehet következménye az a szívbéke, amire teremtődtél.
A vérkötelék helyes kezelése egyik leglényegesebb próbája a Velem,
Jézussal való kapcsolatodnak. Még az Én anyámnak, Máriának is kemény
szenvedést kellett vállalnia, hogy helyére kerüljön benne kettőnk kapcsolatának megfelelő kezelése.
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Eleve helytelen alap az, ha valaki nem az örök életre teszi a hangsúlyt.
Eleve képtelenség, s valójában nem is lehet más következménye, mint az
öngyilkosság vagy valami bódulatba menekülés, ha valaki a mulandóságban
akarja megtalálni azt a benső békét, amely után vágyódik, amire teremtődött.
Olyan ez, mint amikor valaki olyan étellel akarja csillapítani éhségét, amelyből kivonták a tápszert, vagy szomjúságát a tenger vizével akarná csillapítani.
Szívesen segítek neked, de csak akkor, ha abszolút Elsőnek fogadsz el
Engem, Jézust, életedben. Tehát akkor, ha nincs második, vagyis, nem besorolásba részesülök, hanem mindenek-fölöttivé válhatok benned. E nélkül
tehetetlen vagyok veled szemben.
2. Nem szükséges anyáddal közös nevezőre jutni! Velem kell közös
nevezőre jutnod! Csak ennek, az ilyen törekvésednek lehet következménye
az a harmónia, amely nemcsak elviselhetővé teszi életedet, de boldoggá is!
Soha senki nem oldott még meg semmit azzal, hogy öngyilkos lett. Eddig még mindig mindenki csak nehezebbé tette saját életét azzal, ha életellenesen, ha természetellenesen cselekedett! Az Isten által teremtett szellemi,
lelki életet teremtmény nem semmisítheti meg soha! És az sem lehetséges,
hogy Tőlem függetlenül, főleg pedig Ellenemre, bárki is jól járhatna!
Drága Gyermekem! Tudnod kell, hogy sokkal közelebb vagy már földi
életed végállomásához, mint a kezdethet. Ez egyáltalán nem baj! Sőt, minden
utas nemcsak tudja, hogy le kell szállnia élete földi vonatáról, hanem kell
hogy akarja is, kívánja is a Velem, Jézussal való színről színre történő találkozást. Az erre való felkészülés lényege a Belém vetett bizalom! Ezt kell
magadban erősíteni amellett, hogy szabaddá kell válnod családi megkötözöttségeidtől. Aki földi életében nem erre törekszik, annak a halál nem könynyíti, hanem nehezíti, súlyosbítja sorsát.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************
2744.
Kérdező: NEM VOLTAM SEM OKOS, SEM ÓVATOS
1. Egy magát gyógyítónak mondó becsapott.
2. Szeretném, ha apánk szólna hozzánk!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Magad is belátod, hogy azt a két "fegyvert", az okosságot és az óvatosságot, amelyet Én, Jézus, felkínáltam nektek, nem használtad fel kellőképpen arra, hogy kivédd a magát gyógyítónak mondó, de valójában téged
lelkileg nem gazdagító, próbálkozásait. De végül mégiscsak sikerült!
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Bizony, meg kell tanulnotok, hogy a hit és a hiszékenység nem azonos
tartalmakat hordoznak. Akkor hiszel helyesen, ha őszinte szívvel elfogadsz
Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak, vagyis, Rám bízod életedet úgy,
hogy ketten együtt jól érezzük magunkat egymással.
2. Édesapádnak van lehetősége arra, hogy sugallataival vagy az álom
szimbolikus nyelvén szóljon hozzátok, ha ezt jónak látja. De médiumomon
keresztül is szólhat hozzátok. Íme:
„Innen, a végtelen Szeretet birodalmából boldogan látom, hogy menynyire fontos, szükséges és kegyelmi forrásokat felnyitó volt az egész család
számára az én földi életemnek minden szenvedése és kereszthordozása!
Drágáim! Ne féljetek a földi élet poklában! A Végtelen Szeretet bennetek akarja megteremteni a Mennyországot, tehát azt a lelki állapotot, amelyben én is bennetek élhetek. De körülöttetek nemcsak nem lesz, de nem is
lehet Mennyország! Az a sok jó, amit tőletek kaptam, most már áldásként
hull vissza rátok, s én itt nemcsak boldog vagyok, de erősíteni is tudlak benneteket. A földi életben nem is lehet felfogni azt, hogy mit is jelent e kijelentés: A Szentlélek a kapcsolatok Lelke! Istenben a szellemi teremtményei
szemszögéből kezdet lehet, de vég soha! Ez áll a kapcsolatokra is!
Szeressétek a hálaadó imákat! Ezek olyan benső szemeket tisztító csodákra képesek, amelyek örömmel tudnak eltölteni benneteket már a Földön
is, és így, ha nem is csökken életetekben a problémaerdő, egyre jobban fogjátok látni azokat a megoldásokat, amelyek gondfelhőitek elvékonyodását segítik elő! Egyre jobban meg fogjátok érteni, hogy akinek Gondviselője van,
annak nyomasztó gondjai nem lehetnek.
Amikor azt mondom, hogy imádkozom értetek, akkor ezzel azt fejezem ki, hogy felkínálom magam az Isten kegyelmének értetek. Eszköz akarok lenni arra, hogy a hitet és a hiszékenységet ne keverjétek össze, mert a hit
tisztítja, erősíti a szív szemét, míg a hiszékenység a babonaság melegágya.
Mondanivalóm jelenleg itt véget ér, de sugallatokkal továbbra is irányítani akarlak benneteket. Mindezért ne nekem, hanem Istennek adjatok hálát!”
Drága Gyermekem! Édesapád az Én, a te Jézusodnak szerető szívéből
merítette mondanivalóját!
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!
********************************************************
2745.
Kérdező: SZERETNÉK SEGÍTENI FIAMON!
Fiam élete szerintünk ellehetetlenült. Miért?
HANG: "Drága Gyermekem!
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Problémád sokkal súlyosabb, semmint egyszerűen válaszolni tudnék
kérdéseidre. Azért vagyok nehéz helyzetben most kérdéseiddel kapcsolatban,
mert te úgy tünteted fel az egészet, mintha nem is a te életed megváltoztatásáról lenne szó, hanem arról a fiadéról, aki már több mint tíz éve orvos.
Egy hasonlattal élve, te most egy olyan emberhez vagy hasonló, aki
ahelyett, hogy megromlott szemeit gyógyítaná, azon fáradozik, hogy amit lát,
az úgy legyen jó, ahogy azt beteg szemeivel látja. Tehát nem beteg szemeidet, nem látásodat akarod javítani, hanem ezekhez akarsz másokat igazítani!
Neked már régen nem lenne szabad fiaddal foglalkozni! Anyai szerepednek
már régen vége van! Neked már régen csak arra kellene törekedned, hogy
önmagad javítgasd, és ne másokat! Az a kis idő, ami neked még hátra van a
földi életből, már nem engedi meg, hogy mások, akár fiad vagy bárki más
elterelje figyelmedet attól, amit magadon kell még faragnod ahhoz, hogy a
halálod órája legyen életed legboldogabb órája. Mert számodra ennél fontosabb nem létezhet.
Ha azt kérdezted volna, hogy mi a te teendőd, akkor ki tudtam volna
fejteni előtted, hogy a te boldogságod nem függhet rajtad kívül senkitől,
amint mások boldogsága sem függhet tőled. Mindenki önmagában hordozza
saját boldogsága kulcsát, s ezt soha senki át nem veheti senkitől, soha senki
át nem adhatja senkinek! Kivétel nélkül, minden ember, minden szellemi
teremtmény ilyen!
Könnyítsd meg a magad számára a földi életedet azáltal, hogy csak
saját megtéréseddel foglalkozz, s ennek érdekében járd a szolgáló szeretet
alázatos életútját. Ez a legtöbb, amit nemcsak magadért, de fiadért is tehetsz.
Nagyon szeretlek benneteket, és megáldalak a
BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2746.
Kérdező: FÉLEK. VAN BÜNTETŐ ISTEN?
1. Porckorongsérvem van. Félek a műtéttől a munkám miatt.
2. Isten büntetése talán betegségem, mert nem lettem pap?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindig az a legjobb, ha valaki meg akar tanulni betegségével együtt
élni. Azért jó ez, mert így tudja felismerni tűrőképességének határait, s betegsége mintegy rezonáló doboz lesz annak igazolására, hogy amikor másoknak
a szenvedések elviseléséről kell szólnia, akkor láthatják rajta, hogy nem a
levegőbe beszél. Ez természetesen elmondható akkor is - a te esetedben -, ha
úgy látod, hogy vállalnod kell a műtétet. Így is lehet példaadó a döntésed.
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Amit feltétlenül tudnod kell, az az, hogy sem az egészség, sem a betegség
még nem tett szentté, Isten előtt kedvessé senkit! Az igazi boldoggá avatást
mindenki számára a szívében élő szeretés teszi.
Azt ne kívánd Tőlem, hogy életedre vonatkozóan felelős döntést Én,
Jézus, hozzak meg helyetted. Én meghoztam érdekedben azt a felelős döntésemet, mely szerint akár egészséges vagy, akár beteg vagy, boldogítani tudlak!
2. Azt pedig verjétek már ki a fejetekből, hogy a végtelen Szeretet bárkit is büntetni akarna. A kívülről jövő büntetés mindig tudatlanság következménye. Isten azért nem büntethet senkit, mert nem kívül van a teremtményein, s értelmetlen lenne részéről, ha bántani akarna bárkit is, amikor belülről látja, hogy önmagának árt az, aki tudatosan rosszat tesz.
Hidd el, hogy akit Én papnak hívok, az e hívásnak nem tud ellenállni,
hacsak feltételeimtől nem hőköl vissza. De ha vissza is hőköl, az iránta való
szeretetem semmit nem csökkenhet. Én sem és természetesen ti sem válhattok szeretetlenné mások döntései miatt. Legfeljebb szomorúvá!
E téren Én, Jézus, egyetlen percig sem voltam szomorú a te döntésed
miatt. Sőt, állítom, hogy a legjobban döntöttél sorsod felől.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
****************************************************
2747.
Kérdező: MI ÉRTELME VAN A SZERTARTÁSOKNAK?
1. Nincs benső igényem a megkeresztelkedésre. Páromnak van.
2. Van-e számunkra értelme az egyházi esküvőnek?
HANG: "Drága Gyermekeim!
1. Abban a világban, amelyben éltek, két irányból nehezedik rátok a
köd. Az egyik az, hogy az intézményes egyházak lejárattak Engem, Jézust,
mint utat. Az a sok száz felekezet, amely ma ellepi Földeteket, mindegyik a
sajátját tartja a leghitelesebbnek.
A másik pedig a keleti vallások beáramlása hozzátok, melyek a megsérült emberi természet miatt ugyancsak relativizálják a Magammal azonosnak
mondott és bemutatott UTAT.
Így aztán a Velem kapcsolatos egyértelműség csak azokban a lelkekben
lehetséges, akikben, mint a napraforgó természetében lévő adottság, mely
szerint akkor is a Nap felé fordul, ha borult az ég, a lélek mélyén akkor is
abszolút Első helyen állok, tehát nincs második, ha bármiféle szellemi áramlatok azonos szinten akarnak tartani Engem más, földi teremtényekkel
(Buddha, Krisna, Mohamed, stb.).
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Amíg nem válik világossá bennetek az, hogy Általam valóban az Isten
jelent meg látható formában köztetek, addig nincs értelme a keresztelkedésnek.
2. Az egyházi esküvővel kapcsolatban ugyanaz a helyzet, mint a keresztséggel kapcsolatban. Mindennek értelme csak akkor van, ha benső igény
mindkettőtök számára. De ilyenkor számolnotok kell azzal is, hogy ezáltal
valamelyik intézményes egyház keretei közé is kénytelenek lesztek besorolódni.
A döntő mindenképpen a Velem, Jézussal, való lelki, szellemi egység!
Bármelyik egyházhoz sorolódtok be, ha Engem, Jézust, képviseltek, sorsomat vállalnotok kell. E sorsomat elsősorban annak az egyháznak vezetői fogják biztosítani számotokra, amelybe betagozódtatok a keresztség által.
Egyházaktól függetlenül nem élhettek! Rendnek lenni kell! Ha nem
akartok egyetlen egyházhoz sem tartozni, akkor olyan veszélynek teszitek ki
magatokat, amely lelkileg feltétlenül el fog pusztítani benneteket. Igen, mert
ha nincs egyházi keret, akkor csak és kizárólag pillanatnyi érzelmi állapototok is főszerepet kap döntéseitek, elhatározásaitok létrehozatalában, s ez már
rövid távon is összevisszaságot eredményezhet.
Megáldalak benneteket a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2748.
Kérdező: MEGERŐSÍTÉST KÉREK!
Erősítést szeretnék kapni Jézusnak mondott IGEN-emre!
HANG: ”Kedves Barátom!
Nekem, Jézusnak, leghőbb vágyam az, hogy megerősödjetek abban az
IGEN-ben, amelyet Irányomban kimondtatok! Ennek a vágyadnak erősítése
nem Tőlem függ! Nélkülem természetesen nem megy, de azért nem függ
Tőlem, mert Részemről mindig minden rendelkezésedre áll ahhoz, hogy
megtedd azt, ami kedves Előttem. Részedről az a fontos, hogy ezt az IGEN-t
melegen tartsd. Ezt elsősorban hálaadó imákkal tudod biztosítani.
Nagyon sok kegyelmet kaptál az életedben, ezért jó, ha tudatosul benned: amelyik nap nem volt hálaimád, azon a napon hálátlan voltál Velem
szemben. Számodra tehát forrás, erőforrás a hálaima, mert benső szemeket
tud kinyitni benned annak meglátására, hogy mennyire szeretlek téged.
Szíved békéjére nemcsak te, de Én is nagyon akarok vigyázni! Ennél
fontosabb nem lehet számodra semmi. Az Én áldásomat csak szívbékével
lehet sugározni!
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
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*******************************************************
2749.
Kérdező: CSALÓDTAM AZ EGYHÁZI ISKOLÁBAN
1. Az egyházi iskola nem azt nyújtja, amit ígért.
2. Lehet reményem gyermekeim jövőjében?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A földi életnek szinte egyetlen területén sem szokott szinkronban
lenni az ígéret a megvalósítással. Naivság lenne részedről azt gondolni, hogy
az egyházi iskolákban másképpen áll a helyzet. Ó, nem! Az emberi természet
sérült voltát mindenütt megtalálod. Ha arra számítasz, hogy magadon kívül,
magad körül egyszer majd rátalálsz arra a paradicsomi állapotra, amely csak
addig volt paradicsomi, amíg meg nem jelent benne az ember, akkor álmokban, illúziókban élsz. De akkor is ez a helyzet, ha úgy gondolod, hogy majd a
te hatásodra, majd te képes leszel megváltoztatni a Föld erkölcsi arculatát.
Nem. Az idők végezetéig érvényben maradnak e szavaim: "Legyetek okosak,
mint a kígyó" és "óvakodjatok az emberektől". Tehát az okosság és óvatosság
mindig kell hogy jellemeze azokat, akik Általam, Velem és Bennem akarják
megélni magukban a mennyek országát a földi élet poklában.
2. A reményt soha nem szabad feladnod. Mindig hinned kell abban,
hogy gyermekeid az Én gyermekeim, amint te is az vagy! Mindig hinned kell
abban, hogy gyermekeid sorsa sem azon múlik, amiről nem tehetnek! Csak
amiről tehetnek, az játszik szerepet szívük békéjének megőrzésében, tehát
abban, ami a boldogságukat illeti. Minden más csak annyiban jelentős,
amennyiben ezt segíti. Hátráltatni nem tudja semmi és senki, mert az istenszeretőnek minden a javára válik. Aki pedig nem istenszerető, azzal sem Isten, sem ember úgysem tud mit kezdeni.
Ne gyötörd hát magad! Bízzál jobban Bennem!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
2750.
Kérdező: MI A VÉLEMÉNYED RÓLAM?
1. Mondj ítéletet eddigi életemről!
2. Nem találom a helyemet.
3. Tőled jönnek-e bizonyos gondolataim?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Minden beszélgetés lényegéhez tartozik az, hogy azok, akik beszélgetnek egymással, olyan kérdéseket tegyenek fel egymásnak, amelyekre a
választ másképpen nem tudhatják meg.
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A te első kérésedre bármikor választ kaphatsz önmagadtól, ha lelkiismeretvizsgálatot tartasz. Te egy olyan képtelenségre akarsz rávenni Engem,
Jézust, ami szöges ellentétben áll egész lényemmel. Vagyis arra, hogy megkíméljelek az önvizsgálattól, megkíméljelek attól, hogy nézz befelé, önmagadba.
Én pontosan azért jöttem közétek, hogy belétek tudjak költözni (János
14;23). Ennek pedig feltétlen feltétele az, hogy belül kinyissátok önmagatokat. Ez pedig nem más, mint a befelé nézésnek, befelé történő önvizsgálatnak
más szavakkal való elmondása.
Kérésem tehát az, hogy állítsd be magad számára a rendszeres lelkiismeretvizsgálatot.
2. Ha megtaláltam benned helyemet, akkor már aránylag könnyen meg
tudod majd találni helyedet abban a világban, amely sem neked, sem Nekem
nem biztosít maradandó lakást.
Az a megtérés, amelyet Én, Jézus, kívánok tőletek, kettős hazatalálást
jelent. Első, hogy Én, Jézus, otthon érezzem Magamat bennetek. A második,
és feltétlenül nem az első az, hogy ti otthon érezzétek magatokat Nálam! Én
akkor és csak akkor vagyok nálad otthon, ha ÚT lehetek további életszakaszodban. Tehát akkor, ha legalább elvben egyértelműsíted magadban az, hogy
te nem lehetsz senkinek az ellensége! Azért mondom, hogy legalább elvben,
mert a gyakorlati téren történő botladozásaid mindaddig pályamódosításra
ösztönöznek, amíg hű maradsz az elvhez: Soha nem akarhatod másnak azt,
amit nem akarnál magadnak!
3. Minden olyan gondolat, amely épít, buzdít, vigasztal, Tőlem jön.
Tőlem csak ilyen gondolat jön. Minden olyan gondolat, amely rombol, kétségbe ejt és elkeserít, az ősellenségtől jön.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
2751.
Kérdező: ÖNGYILKOSSÁGRÓL, KÉPEKRŐL, SZOBROKRÓL
1. Két öngyilkossági kísérletemről kérdezem a HANG-ot.
2. Bizonyos képeknek, szobroknak lehet ártó sugárzásuk?
3. Van, akivel nem jó a kapcsolatom.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Vannak olyan "rövidzárlatok", amelyek súlyos következményekkel
járhatnak. Az ilyen "rövidzárlatok" kivédhetők, ha reggel tudatosan kéred
őrangyalod támogatását.
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Angyalaim számára öröm, és nem teher az, ha segíteni tudnak nektek!
Az a dimenzió, amely a ti tudattalan világotok és a szellemi lények birodalmának határa, könnyen átjárható. Az ártó erők bármikor átjárhatnak e határon, de csak bizonyos mélységben, tehát Istentől korlátozott a hatásuk. A jó
szellemek csak akkor mehetnek át e határon, ha engedélyt kapnak tőletek
erre, s működésük Isten által nem korlátozott. Csak ti korlátozhatjátok őket.
Aki tehát arra kéri őrangyalát reggel, hogy ölelje őt át, annál nem történhet olyan "rövidzárlat", aminek súlyos negatív következményei lehetnének.
2. Bizonyos képek, szobrok olyan hatást gyakorolhatnak rátok, amilyet
ti akartok, hogy gyakoroljanak. Most nem gondolok olyan anyagokra, amelyeknek fizikai kisugárzása árt az emberi testre. Csak olyan, önmagában közömbös anyagokra gondolok, amelyeknek erkölcsi hatása lehet rátok.
Az is kétségtelen, hogy bizonyos ártó szellemek nagyon szeretnék, ha
képeken, szobrokon keresztül hatni tudnának rátok. Aki nem vigyáz magára,
aki nem fedi le magát, az bizony ki van téve annak, hogy képek, szobrok
olyan pótcselekvésekbe vigyék, amelyek nem Hozzám hozzák közelebb,
hanem Tőlem viszik el őt. Tehát a babona útjára terelik azt, akivel ezt megtehetik, s ennek természetesen nem lelki fejlődés, hanem idegbaj a következménye.
3. Az nem baj, ha van, akivel nem jó a kapcsolatod. Nekem, Jézusodnak, sem volt jó mindenkivel a kapcsolatom, még tanítványaim körében sem!
A fontos az, hogy ne a te szeretetlenséged okozza a kapcsolat elromlását. Bár
fájdalmas dolog az, ha nem szeretnek bennünket, de ez nem baj! A baj az, ha
ti nem szerettek mindenkit!
Mint tudod, szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Tehát csak azt akarhatod másoknak, amit szeretnéd, hogy mások azt neked akarják.
Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2752.
Kérdező: MÉG ÖTÖDIK FÉRJEMMEL SEM JÖVÖK KI!
Ötödik férjemmel jöttem Romániából. Ő iszákos. Én beteg
vagyok. Mi a teendőm?
HANG: "Drága Gyermekem!
Ha hiszed, ha nem, e földi sorsodat te választottad azért, mert akkor,
amikor még a szellemvilágban tisztán láttad, akkor azt láttad legjobbnak, ha
előző életeid sok-sok görcsét egyszerre veszed magadra, hogy végre ne kelljen többé megjárnod a földi élet poklát.
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Azok a próbálkozásaid, amelyekkel könnyíteni akarsz magadon, csak
akkor vezetnek eredményre, ha szíved mélyén elsősorban nem meggyógyulni, hanem megtérni akarsz. Ez akkor fog megtörténni, ha komolyan veszed a
Velem való kapcsolatodat. E kapcsolat akkor élő, ha nemcsak kérő imát
mondasz, hanem megtanulsz hálálkodni is. Ne gondold, hogy nincs miért
hálálkodnod! Adj hálát azért, hogy van hited! Adj hálát azért, hogy bár téged
eddigi férjeid elhagytak, de Én, Jézus, a te Istened, soha nem hagytalak el!
Adj hálát azért, hogy neked is helyet készítettem a mennyek országában, és
téged is szeretettel várnak a szeretet birodalmában. Adj hálát azért, hogy van
lehetőséged levezekelni eddigi életeid botlásait ebben az egyetlen földi életedben. És még sorolhatnám, hogy miért kellene hálát adnod. Nagyon fontos
ez, mert a hálaima által tisztulni fog benső látásod, és jobban meg fogod érteni, hogy az a kegyetlen sors, amit hordanod kell, az nem szeretetlenség
Isten részéről, hanem lehetőség számodra, hogy megfelelő önismeretre jutva
megfelelő alázat járja át lelkedet.
Az igazi alázat úgy tudja vállalni az élet különböző szenvedéseit, hogy
mindig nyitott marad a szeretet fejlődésének irányában.
Bizony, te is akkor vállalsz Engem, Jézust, ha életed hátralévő részében
a senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsátást, és azt a szolgáló szeretés útját teszed magadévá, amit Én Magammal azonosítottam, és amit Tőlem
mindenki megtanulhat, ha valóban szeret, és befogad magába Engem.
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
********************************************************
2753.
Kérdező: ÁT SZERETNÉM ALAKÍTANI GONDOLKODÁSOMAT!
1. Nem tudom tükörként értelmezni véget ért párkapcsolatomat.
2. Eddigi betegségeimet sem tudom értelmezni.
3. Szüleimmel rossz a kapcsolatom.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden körülménynek leleplező szerepe van. De ehhez szükséges
az, hogy két dolgot feltétlenül el kell fogadnia annak, aki okosan, lelki értelemben gazdagítóan akarja felhasználni körülményeinek leleplező szerepét.
Az egyik így hangzik: Mi ez az örökkévalósághoz képest?! Ha erre átgondoltan válaszolsz magadnak, akkor fényben láthatod önmagadat önmagad előtt.
A másik: Miért jó ez nekem?! E kérdésre, ha akarod, több választ is tudok
adni neked, lelkiismereteden keresztül. Ezekre a gyakorlatokra is áll: Érted
és veled mindent, de helyetted semmit!
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2. Betegségeiddel kapcsolatban is feltétlenül hatékony módszer az
előbb említett két kérdés feltevése. Igen! Életed körülményei a te életed
könyvének lapjai. Meg kell tanulnod olvasni azokat. Itt az a furcsa helyzet áll
fenn, hogy minden ember képes, sőt, kénytelen írni saját életének könyvét, de
olvasni meg kell tanulnia, hogy boldogító oldalai, és minél több boldogító
oldala legyen ennek az életkönyvnek.
3. A vérkapcsolat rendszeresen levizsgáztat szülőt, gyermeket egyaránt.
Ezek a vizsgák kikerülhetetlenek! Ezeken a vizsgákon kapja meg mindenki
azt az osztályzatot, amelyet a szabadság tantárgyból kiérdemelt.
Az Általam és Velem bennetek boldogító módon lévő szeretet és a szabadság ugyanaz a valóság, csak más-más szempontból.
Amikor valaki Istenhez köti magát, akkor nem megkötözötté válik,
hanem elindul azon az úton, amelyen az Én, Jézus által bennetek lévő erőm
leoldja rólatok azokat a megkötözöttségeket, amelyek akadályai lehetnek az
Istennel való kapcsolatotoknak.
Az emberi kapcsolatokat csak az képes magában javítani, aki Velem,
Jézussal, jó kapcsolatot alakít ki. Kívülről ez nem megy! Tehát az nem valósítható meg, hogy jóvá váljék egy olyan kapcsolat, amelyben akár csak az
egyik fél is nem akar Általam, Velem és Bennem szabaddá válni. A boldogságot nem lehet senkire rátukmálni! De lehet boldog bárki, bármilyen rossz
kapcsolatban, ha engedi, hogy Én, Jézus, otthont találjak benne Magamnak
(János 14;23)!
Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2754.
Kérdező: HIVATÁSOMRÓL
Jó úton járok? Az a hivatásom, amire vágyom?
HANG: "Kedves Barátom!
A két kérdésed három különböző dolgot tartalmaz. Az, hogy jó úton
jársz vagy nem, attól függ, hogy Velem jársz vagy nem. Az, hogy mi a hivatásod, egyértelmű, hogy a szeretni tanítás. Az, hogy mi a munkád, szintén
egyértelműen az, amiből meg akarsz élni a Földön, ahol az emberi élethez
éppen úgy hozzátartozik a munka, mint az állat életéhez a vadászat, a növény
életéhez az asszimilálás.
Ami a legfontosabb számodra is, az az, hogy Velem járd életed útját.
Vagyis azt az utat járd, amivel Én, Jézus, azonosítottam Magam. Tehát a nem
ártás, a megbocsátás és a másokon segítés útját lehetőleg úgy, hogy mások is
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kedvet kapjanak példád nyomán arra, hogy Engem válasszanak életük útitársául.
Ami pedig bár nem a legfontosabb, de a legjobb, az az, ha a munkád,
amelyből meg kell élned, vagy egybeesik, vagy nagyon közel van hivatásodhoz, a szeretni tanításhoz. Az orvosi munka és minden gyógyító munka nagyon ilyennek mondható.
Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"
********************************************************
2755.
Kérdező: KÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSÁN DOLGOZOM
Érdemes valamilyen társaságot létrehozni?
HANG: "Kedves Barátom!
Ahhoz, hogy egy társaság áldásomat hordozza, két nagyon fontos feltételnek meg kell felelnie. Az első az, hogy minél több ember erkölcsi fejlődését célozza meg, a másik pedig a REND! Tehát pontosan és világosan tudniuk kell a tagoknak, hogy mit vállalnak e társasággal, és azt is tudniuk kell,
hogy hogyan kell vállalkozásukat végrehajtaniuk.
Minden emberi csoportosulásnak vannak pozitív előnyei és negatív
hátrányai. Pozitív előny az, hogy a közös cél irányában összpontosított erők
nagyobb hatékonysággal tudnak működni. Hátránya az, hogy az emberi gyarlóságok is felszínre kerülnek, és a társaság tagjai ezt napi keresztként kénytelenek cipelni. Az ugyanis sehol sem megy, hogy majd valaki megneveli azt a
másik valakit, aki neveletlen, és nem is akar megnevelődni. Sehol nem létezik a világon erkölcsi nevelés. Csak erkölcsi ÖNNEVELÉS van! A benső
döntések nélkül sem a külső erőszakok, sem a külső ajánlások mit sem érnek!
Amit feltétlenül tudnod kell, az az, hogy mindaddig társad vagyok,
amíg a jó szándék vezérel. De azt is tudnod kell, hogy veled és érted mindent, de helyetted semmit nem tehetek meg!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2756.
Kérdező: MEDDIG KELL TŰRNÖM?
Együtt kell élnem azzal, akinek rajtam kívül nincs senkije, de magatartása szinte kibírhatatlan?
HANG: "Drága Gyermekem!
Csak Velem, Jézussal, KELL együtt élned. Ha valaki azért vált számodra kibírhatatlanná, mert nem hajlandó tudomásul venni és tiszteletben tartani
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szabadságodat, akkor nem vagy köteles mellette áldozattá válni. Erre szoktam mondani azt, hogy báránynak lenned kell, de ne legyél birka!
Olyan nincs, hogy rajtad kívül valakinek senkije sincs! Senki sem nélkülözhetetlen senkinek, még te sem, csak Én, Jézus! De Én, Jézus, valóban
nélkülözhetetlen vagyok számotokra, részben azért, mert Nálam nélkül
semmit sem tehettek, ami a boldogságotokat illeti (János15;5), részben azért,
mert senki sem jut az Atyához, csak Énáltalam (János 14;6)!
Megáldalak az OKOSSÁG és az ERŐ LELKÉVEL!"
*******************************************************
2757.
Kérdező: SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI!
1. Bűnbocsánatért könyörgök. Újjá szeretnék születni!
2. Egy meditációról kérdezem: Hozzád vezet?
3. Mit tegyek a felmerülő kételyeimmel?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, nemcsak tőletek kívántam irgalmasságot, amikor kifejezetten ezt mondtam: "Irgalmasságot akarok (Máté 9;13)", hanem ezzel be is
mutatkoztam nektek. Én, Jézus, csak azáltal lehetek égi béke a Földön, mert
Én vagyok a megtestesült IRGALOM!
Feltétlenül fontos, hogy az újjászületés vágyát tápláld magadban. Ezt
azáltal éred el, ha elhiszed, hogy ÉN, Jézus, feltétlenül megadom neked az
újjászületés kegyelmét, ha te elfogadsz Engem, a te Jézusodat, Uradnak,
Megszabadítódnak. Jelölj ki magadnak egy számodra szimpatikus dátumot, s
e napon ajánld föl magadat Nekem, s jelentsd ki imában, hogy elfogadsz
Engem, Jézust, abszolút elsőnek, tehát átadod Nekem életed irányítását! E
nap legyen életed legnagyobb ünnepe, mert ha te megtetted a magadét, akkor
feltétlenül el kell hinned, hogy Én szintén megteszem a Magamét, tehát
megvalósítom benned az újjászületés csodáját!
2. Ha vonzódsz egy meditációs formához, akkor használd azt, hogy
lélekben EGGYÉ válj Velem. Ha ez a szándékod, akkor úgyis jelezni fogom,
ha más meditációs formát jobbnak látok számodra.
3. Felmerülő kételyeid forrása az, hogy nem Rám, hanem a te tökéletességed hiányára teszed a hangsúlyt. Úgy gondolod, hogy a te magatartásod
befolyásolja az Én irántad való szeretetemet. Nem! Én úgy szeretlek téged,
amilyen vagy. Amíg nem arra teszed a hangsúlyt, hogy az Enyém vagy, hanem arra, hogy milyen vagy, addig a kételyek, mint különböző sűrűségű fellegek, elhomályosítják életed egét, s nem tudsz zavartalanul örülni Nekem, a
feléd meleget és fényt sugárzó Napodnak!
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Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
********************************************************
2758.
Kérdező: VÉLEMÉNYT KÉREK BIZONYOS KÖNYVEKRŐL!
Bizonyos közkézen forgó, hitelesnek tűnő könyvekről kérdezem
a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!
Tökéletesen megértem problémádat, de most arra kérlek, próbálj te is
megérteni Engem, Jézust.
Amikor a Földön jártam, s mielőtt elmentem, elmondottam, hogy még
sok mondanivalóm volna nektek, de akkor ezt nem tudtátok volna sem felfogni, sem elviselni. Akkor ígéretet tettem, hogy majd elküldöm nektek a
Szentlelket. Ő az időben mindig kész felvilágosítást adni, együttműködni
azokkal, akik Engem egyre jobban meg akarnak érteni. De azt nem tehettem
meg akkor sem, és nem tehetem meg most sem, hogy olyan kész téglákat
adjak nektek, amely téglák megkímélnek benneteket kutatástól, rizikótól
egyaránt. Nem.
Ti mindannyian bányászok vagytok az Általam felkínált szellemi
kincseshegy lábainál, és amint már apostolom által mondtam: Minden vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, s aminek legalább magját nem találjátok
meg evangéliumaimban, azt vessétek el. Tehát nem úgy van, hogy Én, Jézus,
majd helyettetek gondolkodom, hanem úgy, hogy Lelkem együtt akar gondolkodni veletek. Újra és újra mondom: értetek és veletek mindent, de nélkületek semmit! Ezt az irántatok érzett szeretetem és tiszteletem diktálja Nekem!
Meg kell hát tanulnotok úgy kialakítani meggyőződéseiteket, hogy
azokra sziklaként tudjatok építeni. Az igazi alázat az egyben igazi helytállás
is. Ezt akarom Lelkem által kiművelni bennetek. Érdeklődni, gondolkodni,
megtárgyalni, döntésre jutni. E szellemi út nagyon fontos! Csak az válhat
érett lélekké, aki ezt az utat felvállalja!
Lelkem mindenkor rendelkezésetekre áll! Megáldalak a
NYITOTTSÁG és a HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2759.
Kérdező: BENNEM IS SZÓL A HANG.
Bennem is megszólalt a HANG!
HANG: "Drága Gyermekem!
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Igen, rajtad keresztül is mondom azt, amit a HANG- médiumomon
keresztül mondok mindenkinek. Nemcsak azt, hogy nagyon szeretlek, nemcsak azt, hogy az Enyém vagy, nemcsak azt, hogy amint Én neked, úgy te
Nekem örömöm vagy. Én, Jézus, hitelesíteni akarlak téged! Ez nagyon fontos!
Abban a világban, amelyben élsz, sok ember szívében felébredhet az
irigység, a becsvágy, és egyéb nem Tőlem származó gondolat és vágy, de
neked nem szabad ezektől sem félned, sem meghátrálnod. Ha Értem élsz,
akkor nem lehet sorsod más, mint az Enyém, Jézusé volt.
Ha bűnösnek mondanak, végső soron igazat mondanak, tehát nem kell
emiatt bánkódnod, amint nem is bánkódsz emiatt. Ha megaláznak, nem kell
nyugtalankodnod, hisz Engem, az Isten Fiát, ördögnek mondtak, ez Engem
nem tett boldogtalanná.
Örülök e kijelentésednek: "Boldog bűnös vagyok!" Valóban számodra
már nem is szabad, hogy problémát jelentsen az, hogy milyen vagy. A döntő
az, hogy kié vagy! Enyém vagy! Ez a te boldogságod forrása!
Amit nagyon fontosnak tartok, az az, hogy ne félj a kritikától! Minden
kritikát végy komolyan, és fogadd el mindegyiket olyan vésőnek, amely faragni akar téged. De tudnod kell, hogy lelki atyád sem tévedhetetlen, és
olyankor, amikor valami jót csak rád akar alkalmazni, akkor tudnod kell,
hogy Én, Jézus, minden gyermekemet minden jóban részesíteni akarom. Ha
ő azt mondja, hogy bizonyos kegyelmeket te megkapsz, míg mások nem
kapnak meg, akkor pontatlanul fogalmaz. Ha azt mondja, hogy Én nem vagyok személyválogató, de szerepeket kiosztó vagyok, akkor igazat mond, és
helyesen fogalmaz.
Tehát nem arról van szó, hogy van, akinek több, van akinek kevesebb
kegyelmet adok, hanem arról van szó, hogy van, akinek ezt, van akinek azt a
szerepet adom.
Te olyan szerepet kaptál, hogy hallod hangomat úgy, ahogy mások nem
hallják. És mindaddig, amíg kiteszed magadat megfelelő, jó szándékú kontrollnak, Én szólni fogok általad. Te ettől nem leszel jobb, de erőt és szenvedést kapni fogsz átlagnál nagyobb mértékben, és ezt jó, ha tudod!
Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKVÉEL!'"
*******************************************************
2760.
Kérdező: NEHEZEN TUDOK MEGBOCSÁTANI
1. Tele vagyok kétségekkel és bűnökkel.
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2. Egy karizmatikus közösségben feltöltődöm rövid időre.
3. Nehezen tudok megbocsátani. Könnyen mentegetem magam.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon magadba gabalyodtál! Az igazi alázathoz hozzátartozik
ugyan az is, hogy tudomásul vegye valaki saját gyarlóságát, gyengeségét, de
a bűnbánatnak nem szabad bűntudattá alakulni!
Az, aki állandóan bűneivel gyötri magát, nem lehet az Én vonzó tanítványom! Én, Jézus, amikor gondolkodás-átalakításra szólítottalak fel benneteket, akkor természetesen gondoltam arra is, hogy fájni fog nektek saját
gyarlóságotok, de nem akartam soha azt, hogy e fájdalmat állapotszerűen
hordozzátok magatokban. Inkább azt akartam, hogy a helyes irányt felfedezés öröme legyen jellemző rátok! Tehát ne a magatok gyarlóságain rágódjatok, hanem az Én, a te Jézusod által elmondott és bemutatott szerető irgalomnak tudjatok örülni.
Elsősorban ne azon keseregj, hogy nem tudsz olyan lenni, mint szeretnéd, hanem annak örülj, hogy az Én szeretetem soha nem gyengül irányodban. Ne magadon bánkódj hát, hanem Nekem örülj! Enyém vagy, tehát be
van írva a neved a mennyben!(Lukács 10;20)
2. A Velem, Jézussal, való kapcsolatot elsősorban nem élményvallásnak
lehet nevezni, bár időnként csodálatos élményt is biztosítok enyéimnek. A
Velem való kapcsolat lényege olyan jót akarás, tehát szeretés, amely igyekszik építeni, buzdítani és vigasztalni mindazokat, akik erre lehetőséget adnak. Ennek feltétlen feltétele az, hogy igyekezned kell meglátni másokban
Engem, mint RÁSZORULÓT! Aki a rászorulókon segít, az az Irántam való
szeretetét mutatja ki! A végső elszámoláskor ez lesz a döntő!(Máté 25;34)
3. Olvasd el Máté 18;21-35 részt! Ha ehhez még hozzágondolod azt,
hogy magadnak ártasz, ha nem bocsátasz meg, mert benned fúródik, rágódik
egyre mélyebbre a nyugtalanság méregfoga, akkor Lelkem segítségével el
tudsz indulni a megbocsátás útján, s így helyreáll szíved békéje, nyugalma!
Megáldalak az IRGALOM és az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!
*******************************************************
2761.
Kérdező. MEGSZÁLLOTT VAGYOK?
Úgy tűnik, időnként megszállott vagyok.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Leveledben leírt események arra mutatnak, hogy valóban ártó erők
akarnak hatni tudatodra, akaratodra, egész lényedre.
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Az nem lehet előtted vitás, hogy Én, Jézus, legyőztem a világot, és
pontosan azt a világot győztem le, amelyik feletted akar győzedelmeskedni.
Te mindaddig a Győztes oldalán állsz, amíg nem akarsz ártani senkinek,
amíg képes vagy megbocsátani mindenkinek, és amíg könnyíteni akarod mások keresztjét.
Te nemcsak magadnak, de környezetednek is feladod a leckét! Pontosan azért mondhatom, hogy legyőztem az ártó erők világát, mert a jelenlegi
állapotodat is javadra tudom fordítani. Sőt, nemcsak a te javadra, hanem
mindazok javára, akik körülötted élnek.
Azt a harcot, amelyet ezek az ártó erők a te lelkedért folytatnak, ők
meg nem nyerhetik. De bizonyságot tesznek arról, hogy van ártó szellemvilág, s abban a világban, amelyben a Földön éltek, ezek az ártó erők keményen küzdenek értetek. De bízzatok! Én, Jézus, legyőztem ezt az ártó világot!
Több hálaadó és dicsőítő imát kell mondanod! Az nem baj, ha nem
tudod megfogalmazni magadban, miért kell Istent dicsőítened. De hinned
kell, hogy Isten MÉLTÓ arra, hogy teremtményei dicsőítsék Őt! E hit elindíthat a lelki gyógyulás útján. E hit leállíthatja az ártó erők támadásait irányodban. E hit tisztíthatja, tágíthatja szíved szemét, hogy meglásd és örülj
annak, hogy az Enyém vagy!
Én, Jézus, valóban szabadítónak jöttem közétek. Téged is csak Én szabadíthatlak meg benső megkötözöttségeidtől, csak Én, Jézus, gyógyíthatom
meg lelked sebeit. És nagyon szeretném, ha teljesen meg tudnálak tisztítani
ezektől az ártó erőktől!
A te részedről viszont meg kell tenned azt, hogy felkészítsd szívedet a
hálaadásra, vagyis lásd meg és őszintén köszönd meg azt, hogy te az Enyém
lehetsz, és Én a tiéd vagyok, mert te Engem valóban befogadtál Megszabadítódnak.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
BENSŐ SZABADSÁG és a TISZTA SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************
2762.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!
1. Útmutatást kérek!
2. Unokám halála zárkózottá és nyerssé tette a szülőket.
3. Körülményeim tükrök? Ennyire eltértem?
HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Hinni annyit is jelent, hogy jónak tartani a JÓ Istent! Amikor halál,
betegség, természeti katasztrófa és egyéb tragédiák történnek, akkor ismerhető fel igazán, hogy van vagy nincs hite valakinek, illetve az, hogy mit is jelent számára az, hogy van hite.
Óriási a különbség aközött, amikor valaki földre lehatárolt szemmel
akarja felmérni életében a gondviselést, és aközött, amikor valaki rá tud kérdezni problémáira így: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?”.
A hitet nem Tőlem kell kérnetek, hanem Nekem kell kérnem tőletek!
Kivétel nélkül minden ember hitképességgel születik, s az, aki úgy kezd élni,
életében dönteni, mintha hinne, hamarosan növekedni fog a hitben. Aki nem
használja hitét arra, hogy erőforrásként élje meg, annak életében a hit vagy
eltorzul, vagy elapad. Valójában minden képességgel így vagytok.
2. Minél fájdalmasabb egy élmény, annál hosszabb időre van szükség
ahhoz, hogy feldolgozzátok magatokban. A legsúlyosabbak egyike a vérkapcsolat elszakadása a halál által. Azoknak a halála, akiket szerettetek, nagyon
tud segíteni benneteket Hozzám, ha ezzel a szándékkal akarjátok feldolgozni
az elválás fájdalmát. De nagyon be tudja keményíteni azok szívét, akik nem
azt akarják megtanulni egy ilyen halálesetből, ami lazítaná földhözkötöttségüket. Mindig rajtatok múlik, hogy melyiket választjátok!
3. Körülményeid valóban tükrök, de ennek semmi köze ahhoz, hogy te
eltértél vagy sem. A tükör nem büntetésre való, hanem arra, hogy csinosítsd
magad. Aki a javulás, a lelki fejlődés szándékával szemléli körülményeit, az
sok pozitív tanítást tud kiolvasni belőlük. Mindig a szándék, a hozzáállás a
fontos.
Az a dolog természetéből adódik, hogy segíteni csak azon lehet, aki
maga is akarja, hogy segítsenek rajta.
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!
*******************************************************
2763.
Kérdező. ÖNMAGAMRÓL
Kifejezetten ellentétes érzések kavarognak bennem. Mi ez?
HANG: "Drága Gyermekem!
Öngerjesztő módon kavarog benned az, amit leírtál. Költői, érdekes
pillanatfelvétel arról a benső világodról, amelyben - többé-kevésbé szunnyadóan vagy ébredezve - ezek az ellentétek alkotják azt a rezonáló dobozt,
amely gondolataidnak, megnyilvánulásaidnak, egyéniségednek szint, hangulatot ad.
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Jó az, ha valakit nem kápráztat el túlságosan benső világának érdekessége. Jó az, ha inkább a feladatokra koncentráltok, tehát arra, hogy mit kell
tennetek, és nem arra, hogy milyenek vagytok.
Minél inkább a jószándékú szolgáló életre teszed a hangsúlyt, annál inkább lehetőséget adsz Nekem, a te Jézusodnak arra, hogy az Én szándékom
szerint formáljam lelkedet.
Egészen biztos, hogy józan mérlegeléssel képes vagy átfogni napodat
és feltérképezni teendőidet. Ha erre koncentrálsz, s igyekszel feladataidban
Velem együtt dolgozni, akkor mindent megtettél, amit egyáltalán megtehettél
az Én örömömre, és természetesen a te benső békéd megerősítésére.
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2764.
Kérdező: SOKAT VÉTKEZTEM MULASZTÁSSAL!
1. Nem akarok mulasztással vétkezni.
2. Energiáimat hogyan használhatom fel csak jóra?
3. Álmomban egy romos templomban átölelt a FÉNY.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kétségtelen, hogy a mulasztással történő vétkezést csak az tudja
kikerülni, aki napirendet állít fel magának, és ahhoz tartja magát mindaddig,
amíg a szeretet itt és most mást nem kíván tőle. E nélkül szinte kivihetetlen
ez az elhatározás.
2. Nagyon jól látod, hogy energiád önmagukban erkölcsileg semlegesek. A döntő mindig az IRÁNY, amelyben állnak. A helyes iránynak megtalálásához szintén nem kell semmiféle különleges képesség. Bőségesen elég az
a józan ész, amelynek birtokában vagy! De ezen a téren sem jó improvizálni.
A reggeli imának pontosan az a legfőbb tartalma, hogy irányt szabj energiáidnak!
3. Álmodban a tudattalanod kinyílt Felém, és Én, Jézus, örömmel érzékeltettem veled azt, hogy életed megoldása, életed boldogító forrása Én, Jézus, vagyok!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2765.
Kérdező. VANNAK HAMIS PRÓFÉTÁK!
1. Szeretnék az embereken segíteni!
2. Fáj a lelkemnek, hogy valaki Rád hivatkozva, szerintem, árt.
HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Eddigi szenvedéseid és jó szándékod juttatott el oda, hogy felkínáld
magadat a szeretet szolgálatára. Azt mondod, kereső vagy. Ez nagyon jó. Aki
keres, az feltétlenül talál. Azt pedig, hogy jót találj, a jó szándékod biztosítja
számodra.
Arra kérlek szeretettel, hogy ne rendkívüliségekben keresd azokat az
eszközöket, amelyek segíthetnek a szolgáló szeretet útján.
Könnyen és szinte természetesnek véve gondoljátok, hogy a leglátványosabb eszközzel, a testi gyógyítás karizmájával érhetitek el azt, hogy legjobban segítsetek másokon. Ez egészen biztos, hogy nem így van! A legnagyobb segítséget másoknak az jelenti, ha gondolkodás-átalakításra tudjátok
rávenni azokat, akik nincsenek megelégedve sorsukkal. Igen, mert a boldogság nem egészség-betegség kérdése, hanem látás kérdése.
Nagyon természetes az is, hogy nem jó az, ha vak vezet világtalant.
Ezért kell tanulmányozni tanításomat, életemet, hogy ÉN, Jézus, segítsem
kinyitni benső szemeiteket. De ez még nem elég. Fontos még az, hogy Én,
Jézus, nézhessek szemeitekkel, tehát be kell fogadnotok Engem, Jézust, a
szívetekbe. Ennek útja-módja megtalálható János evangéliumának 14;23.
részében.
2. A végső idők jelei közé tartozik sajnos az is, hogy hamis lelkek áradata lepi el a Földet, akik az Én nevemben mondanak és tesznek Ellenemre!
Ezt azért nem akadályozhatom meg, mert a Földre-jöttöm óta eltelt idő elsősorban arra való volt, hogy Rám találjatok, s mivel minden mindennel összefügg, a sok hanyagság és mulasztás, sőt a sok tudatosan terjesztett téveszmék
nagy kapukat nyitottak azoknak az önző embereknek szívében, akik visszaélnek Isten szeretetével, és akik Rám hivatkozva hitegetnek benneteket, hogy
így kihasználják jóhiszeműségeteket. Ezt olyan kirafinált módon teszik,
hogyha lehetne, még a választottakat is megtévesztenék. Éppen azért rövidíttetnek meg a napok, hogy ez meg ne történhessék (Máté 24;22).
Életed értelme és célja tehát az, hogy foglalkozz tanításommal, s eszerint kezdj gondolkodni, és fogadj be szívedbe, hogy szeretni tudjak általad,
hogy szeretni tudj Általam.
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2766.
Kérdező: GYÓGYÍTHATOK-E FŐPAPOT?
1. Szeretnék egy üzletet nyitni!
2. Gyógyíthatom-e az egyik főpapodat?
3. Kérem a Szentlélek erejét!
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HANG: "Kedves Barátom!
1. Ti, akik a Földön vállalkozásokba kezdtek, azért teszitek, mert úgy
gondoljátok, hogy életetek tartalmát alapozzátok meg az ilyen vállalkozásokkal. Ez részben így is van! Azért mondom, hogy részben, mert részben
Nekem, Jézusnak, is volt mesterségem.
Te, aki szeretsz Engem, Jézust, olyan vállalkozást szeretnél elindítani,
olyan üzletet akarsz nyitni, amelynek segítségével jobban rendelkezésemre
tudnál állni. Ha ezt akarod, akkor a szándékodon mindig ott lesz az Én áldásom. De az ne kívánd Tőlem, hogy felelősséget vállaljak üzletedért. Én
egyetlen vállalkozásra szólítottalak fel benneteket. Legyetek emberhalászok!
Tegyetek tanítványommá minden népet!
Mindenkinek magának kell megtalálnia azokat az eszközöket, amelyek
alapján az Én felszólításomnak eleget akar tenni.
Ismétlem: mindaddig áldásomat hordozza szándékod, amíg célod a
szeretni tanítás. Munkaközvetítőként nem állok rendelkezésetekre!
2. Mindenkit gyógyíthatsz, ha a beteg is akarja ezt. Más az, hogy ettől
meggyógyul valaki vagy sem. Ez szintén egy olyan terület, amelyre senkinek
nem adok felhatalmazást médiumon keresztül. Karizmákat lehet ugyan kérni,
de Lelkem a megmondhatója, hogy kit, mikor és milyen karizmákkal ruház
fel.
3. Nagyon fontos, hogy a Szentlélek erejét elfogadd! Ha elolvasod Lukács evangéliumából a 11;13. részt, akkor tudni fogod, hogy Isten örömmel
adja mindazoknak a Szentlelket, akik azt szeretetük erősítésére, fejlesztésére
kérik.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2767.
Kérdező: CSALÁDI ÉS VÁLLALKOZÁSI PROBLÉMÁK
1. Férjemnek többet jelentenek barátai, mint én.
2. Vállalkozásom nem működik szándékom szerint.
3. Gyermekeimmel ideges vagyok. Szégyellek bocsánatot kérni.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A házasság senki számára sem a boldogság szigete. Minden ember
olyan a házasságában is, mint azelőtt volt. A házasság nem jellemnevelő intézet, hanem egy olyan állapot, melyben ki-ki könnyebben juthat helyes önismeretre, mint a magányban.
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Kivétel nélkül minden házasságnak van előnye, hátránya egyaránt. Az
is az önismerethez tartozik, hogy valaki egy házasság előnyét vagy hátrányát
veszi jobban észre.
Azt javaslom, hogy ne a házastársadtól várd életed boldogítóbb oldalra
fordulását, hanem önmagadtól. Tehát ne azt tartsd fontosnak, hogy a másik
milyen, hanem azt, hogy a másik magatartását figyelembe véve hogyan tudod
azt lelked javára fordítani. Mert minden körülmény arra való, hogy lelked
javát szolgálja!
2. Minden vállalkozás a Földön egy bizonyos visszaigazolása annak,
hogy te hogyan mérlegelsz, hogyan tervezel, hogyan és mennyit tanulsz másoktól, saját tapasztalataidból, és nem utolsó sorban Tőlem, Jézustól.
3. Senkinek nem könnyű beismerni saját gyengeségeit. Neked sem. A
megalázkodásnak ez a formája, amelyben az igazságot engeditek életetekben
érvényre juttatni, azért nehéz, mert úgy vélitek, hogy ezzel sérülékennyé váltok. Úgy vélitek, hogy ezzel kiteszitek magatokat mások leértékelésének.
Ebben van is némi igazság. Éppen ezért nem is az a megoldás, hogy ezzel
kezdjétek a megjavulást, hanem az, hogy Előttem, Jézus előtt, tárjátok ki
szíveteket, s Tőlem kérjetek bocsánatot, ha bűnösnek érzitek magatokat.
Neked is azt ajánlom, hogy ne a gyermekeidtől történő bocsánatkérést
tartsd fontosnak, hanem azt, hogy Tőlem, Jézustól, kérj bocsánatot. Ha ezt
komolyan veszed, akkor tudathatod gyermekeiddel, hogy a hozzájuk fűző
kapcsolatodat te lerendezted Velem, s rendezzék ők is le Velem, mert mindig
kettőn áll a dolog.
Megáldalak a VILÁGOSSÁG ANGYALÁNAK
BARÁTSÁGÁVAL!"
*******************************************************
2768.
Kérdező: MIKOR JÓ EGY KÖZÖSSÉG?
1. Hogyan javíthatom kapcsolatomat a férjemmel?
2. Közösségünk jó úton halad-e?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Velem, Jézusoddal, való kapcsolatod javításán kell dolgoznod. Ezt
azáltal teszed, hogy férjeddel és körülményeiddel való kapcsolatodat önismeretre használod fel. Nagyon fontos az önismeret! Ennek pedig legjobb módja
és eszköze az, ha magadat körülményeid tükrében vizsgálod. Legtöbb ember
a körülményeket, amelyek mindenkor tükrök, akarja megváltoztatni ahelyett,
hogy e tükör segítségével helyes önismeretre jutva önmagán akarna változtatni. A tükör sohasem lecserélésre való, hanem önfelismerésre. Természete81

sen a tükröt lehet tisztítani, de ez csak akkor valós tisztítás, ha ennek a tükör
örül!
2. Az a közösség jár jó úton, amelyben él a közösségre vonatkozó hármas aranyszabály:
'A/. Ha közösségbe megyek, mindig van adni valóm, ha a közösség
tagjai ezt igénylik. Tehát készülök.
B/. Mindig gazdagodni fogok a közösségben. Tehát tanulékony, nyitott
vagyok.
C/. Legalább annyira szeretnek engem a közösségben, mint én őket.
Tehát soha nem sértődhetek meg!'
Ha ezt a hármas aranyszabályt minden tag komolyan veszi, akkor a lelki, szellemi fejlődés feltétlenül biztosított!
Megáldalak a BENSŐ BÉKE és az ÖRÖM LELKÉVEL!"
*******************************************************
2769.
Kérdező: SZORÍT A VÉRKÖTELÉK!
1. Anyámmal nem tudok kijönni.
2. Iskoláimat szeretném befejezni!
3. Őrangyalom nevét szeretném tudni!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Egyre több olyan panasz érkezik Hozzám, Jézushoz, amely a szülők
végletes magatartására kér orvoslást. Vagy zsarnokoskodni akarnak, vagy
mindent megengednek, attól függően, hogy milyen a hangulatuk.
E téren nem tudok mást tanácsolni nektek, mint amit Én, Jézus, is tettem, amikor a Földön jártam. Anyámnak csak addig neveztem Anyámat,
amíg belőle éltem. Felnőttként már szinte a megtagadásig keményen ellenálltam, amikor úgy tűnt, hogy szabadságának körét szándékozik átlépni (Márk
3;33).
Te anyádat megváltoztatni nem tudod, de Tőlem megkapod azt az erőt,
amire szükséged van, hogy hűséges maradj lelkiismereted szavához vele
szemben is. Bizony igaz, hogy az egyik legkegyetlenebb kötelék a vérségi
kötelék!
2. Feltétlenül áldásomat adom minden olyan elhatározásodra, amely
épülésedet szolgálja. Ahhoz, hogy állhatatos tudj lenni, többször kell arra
gondolnod, hogy az Én erőm a te erőd is. Igen, mert benned élek, és Én, Jézus, soha nem vagyok erőm nélkül. Mindenkor ERŐMMEL vagyok benned!
3. Őrangyaloddal kapcsolatban elég, ha "angyalodnak" nevezed őt.
Igen, mert különböző vállalkozásaidra különböző szellemi erők állnak ren82

delkezésedre, bár midig van egy, aki a többit koordinálja. De számodra mindig az a fontos, aki éppen, mint erő- és bölcsességforrás áll rendelkezésedre.
Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2770.
Kérdező: MEG TUDOK MÁST SZENTELNI?
1. Hogyan szentelődhet meg általam valaki?
2. Szüleimmel nem a legjobb a kapcsolatom. Bűnös vagyok?
3. Férjemmel nem értjük meg jól egymást.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Van belső és külső kegyelem. A külső kegyelem a belsőért van. A
belső kegyelem, mint megszentelő kegyelem, az Isten élő jelenléte bennetek.
Külső kegyelem lehet minden, ami Hozzám, Jézushoz, visz közelebb titeket.
De amint vannak jó és még jobb járművek, amelyek segítségével eljuttok
utazásotok céljához, úgy van a külső kegyelmi eszközök között is jó és van
jobb. Az, aki tudatosan éli az ÉN társaságomat, a legjobb eszköz arra, hogy
mások ennek hatására egyre jobban befogadjanak Engem magukba.
Azáltal szentelődhetnek meg tehát mások általad, hogy megtapasztalva
benső békéd sugárzását, kedvet kapnak ők is arra, hogy mélyebb kapcsolatba
kerüljenek Velem, Jézussal.
2. Sajnos, szinte állandóan visszatérő probléma a szülő-gyermek vérkapcsolat problémája. Mivel arra nem számíthatsz, hogy anyád változzon
meg, ezért neked kell vállalnod azt, hogy megfelelően megtanuld kezelni ezt
a problémát.
Ez a probléma is abba a kategóriába tartozik, amelyben nincs megoldás
máról holnapra. Csak napra lebontva tudod megtanulni, hogy mi a legjobb
hozzáállásod anyádhoz, anyósodhoz, tehát azokhoz, akikkel összekapcsolódik életed.
Ne érezd magadat bűnösnek azért, mert nem akarsz belenyugodni abba,
hogy szabadságodat korlátozzák. Csak arra ügyelj, hogy te ne akard mások
szabadságát korlátozni. Sem anyádnak, sem anyósodnak semmi beleszólása
már nem lehet a te életedbe!
3. Az bizony szomorú dolog, ha férjed még mindig kötődik az anyjához. Bizony helytelen minden olyan kötődés, még a szülő-gyermek kötődés
is, ha eléje kerül a házastársi kötödésnek. Igen, mert a szülői szerep, SZEREP!, tehát feltétlenül időszakos, és nem állapotszerű. Míg a házastársi kapcsolat SZÖVETSÉG!, tehát állapotszerű!
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Azt ajánlom, hogy legyen rendszeres reggeli imád, s ebben kérd az Én
áldásomat elinduló napodra. Erőm, szeretetem, okosságom rendelkezésedre
áll!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
********************************************************
2771.
Kérdező: ÚTMUTATÁST KÉREK!
1. Szeretném látni az utat, amelyen járnom kell!
2. Szüleimmel és vőlegényemmel kapcsolatban kérek útmutatást!
3. Miért nem tehetjük azt, amit szeretnénk?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem tudom egyértelműbben és világosabban tudomásotokra hozni
azt, hogy Én, Jézus, vagyok az ÚT. Aki élő kapcsolatban van Velem, az bármilyen úton jár, jó úton halad! Én, Jézus, mint ÚT, egy olyan erkölcsi magatartás vagyok, amelyet fel kell vállalnia annak, aki boldog akar lenni. Ennek
az útnak természetes velejárója az is, hogy fel kell vállalnia a sorsomat is
annak, aki Engem útként vállal.
Sorsom felvállalása nem azt jelenti, hogy nehezebb lesz bárkinek is a
sorsa, mint azoknak, akik Engem, Jézust, nem vállalnak fel, hanem azt, hogy
erőm különösen munkálkodni fog majd benne olyankor, amikor helyt kell
állnia.
Akik nem vállalnak fel Engem, azok a felmerülő nehézségeik miatt
részben másokat okolnak, részben pedig valami narkotikum által bizonyos
bódultságba menekülnek. Ez kivétel nélkül mindig így van!
Tulajdonképpen minden elfoglaltságodat neked kell elhatároznod, mert
senkitől nem vehetem át a felelősséget e téren. De azt mindenkor tudnod
kell, hogy Én, Jézus, akkor élek benned és általad, ha te a nem bántás, megbocsátás és szolgáló szeretés útját járod nemcsak akkor, ha emiatt sokan tisztelni, becsülni és szeretni fognak, hanem akkor is, ha ezért a kicsiség, kiszolgáltatottság és szegénység köszönt rád. Aki Engem, Jézust, vállal, azzal örömömet és gondjaimat is meg kell hogy tudjam osztani!
2. A vérkapcsolat azért tartozik a legsúlyosabb problémák közé, mert
alig tudjátok elfogadni, hogy a szülő-gyermek kapcsolat nem állapot, hanem
szerep, s minden szerepnek csak időszakos a létjogosultsága az élet színpadán. Ez szülőre, gyermekre egyaránt érvényes.
Ami pedig a vőlegényedet illet, aki nem szívesen hall Rólam, Jézusról,
ez bizony komoly figyelmeztetés számodra. Ez arra figyelmeztet, hogy nemcsak nem fog boldogítani ő téged soha - ez különben másokról is elmondható
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-, hanem benső nyugtalanításodnak, lelki szenvedéseidnek is ő lesz kiapadhatatlan forrása! A házasság nem javító intézet!
3. A földi életben egyik legfontosabb feladata mindenkinek az, hogy
szeresse meg azt, amit meg kell tennie, és ne fordítsa meg e téren a sorrendet.
Aki arra törekszik, hogy azt tegye, amit szeret, az érzelmei hullámain
sodródik, s a józan értelemnek másodlagos szerepet tulajdonít. Tehát érzelmei irányítása által szedi össze értelme számára azokat a motívumokat, amelyek némi nyugalmat adnak háborgó szívének.
Aki arra törekszik, hogy megszeresse azt, mit tennie kell, az értelme
felhasználásával szedi össze azokat a motívumokat, amelyek által az értelem
fényében rálát azokra az értékekre, amelyek a felvállalt feladataiban esetleg
elrejtve vannak.
Csak azokkal tudok partneri kapcsolatot kialakítani, akik értelmüket és
szívüket egyaránt rendelkezésemre bocsátják, ahogy Én, Jézus, tanításomat
és szívemet egyaránt rendelkezésére bocsátom enyéimnek!
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
********************************************************
2772.
Kérdező: ÉLETEMRŐL
Mi az értelme az életemnek?
HANG: "Kedves Barátom!
Az élet értelmével kapcsolatban általában úgy vagytok, mint egyik filozófustok, aki mikor megkérdezték tőle, hogy mi az idő, akkor ezt felelte:
"Ha nem kérdezed, tudom, ha kérdezed, nem tudom!"
Ha nem kérdezed meg magadtól, hogy mi az életed értelme, akkor tudod. Tudod, hogy a reggelnek az az értelme, hogy felkeljetek, s elinduljatok
életutatokon. Tudod, hogy a napodnak az az értelme, hogy olyan feladattal
töltsd ki, amire valamiképpen kötelezve vagy. Tudod, hogy az estének az az
értelme, hogy lezárd napodat. Tudod, hogy az éjszakának az az értelme, hogy
kipihend magadat.
Azt, hogy miért kell reggel felkelni, elindulni, feladatot elvégezni, napot lezárni, éjjel aludni, csak az az ember tudja megválaszolni önmagának,
aki többnek gondolja magát egy higiénikus istállóban kitenyésztett állatnál.
Csak az ilyen ember tud arról, hogy ő az örökkévalóság gyermeke, és azért
van a Földön, hogy benső világában Általam, Jézus által, segítsen Nekem,
Jézusnak, abban, hogy megteremthessem benne azt a szívbékét, amire teremtődött, amiért a Földre született. Tehát csak az ilyen ember tudja, hogy szeretni és szeretni tanítani született a Földre.
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Csak az ilyen ember tudja és érti, hogy számára a Föld egy kifutópálya,
egy ugródeszka, egy hidacska, egy villanás csupán ahhoz a világhoz képest,
amely reá vár, s amelyről Én, Jézus, elmondtam, hogy odamegyek és helyet
készítek számára.
Bárkire áll ez a kijelentésem: Vagy Én, Jézus, vagyok valaki életének
értelme, vagy nincs életének értelme!
Az életed értelmét tehát ne keresd magadon kívül. Ne, mert ha akarod,
akkor van, ha akarod, akkor nincs!
Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************
2773.
Kérdező: FIAM ÉS FÉRJEM RÁM SZORUL
1. Fiamhoz valóban UFO-k járnak? Ő kiválasztott?
2. Hogyan tudok segíteni fiamnak?
3. Férjemet hogyan tudom Feléd fordítani?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amit fiad mond, az féligazságokat tartalmaz. Mindenkihez járnak
pontosan meg nem határozható szellemi lények. Minél élénkebb valakinek a
fantáziája, annál színesebb hatások érhetik őt a szellemvilág részéről. Fiad
jobban tenné, ha angyaloknak nevezné azokat, akik fantáziájára hatnak. Igaz,
hogy akkor ez számára nem lenne olyan érdekes. Az is igaz, hogy akkor komolyabban kellene vennie saját megtérését. Fiadnál erről van szó!
Az Isten nem személyválogató, hanem szerepeket kiosztó. Kétségtelen,
hogy fiadnak is akar olyan szerepet adni, amelyben ki tudja bontani magában
a szolgáló szeretet virágait. Kivétel nélkül mindenki kiválasztottam ilyen
értelemben. Az, aki Engem kiválasztott arra, hogy általa szebbé tegyem mások életét, csak az a választott! Csak az ilyen ember mondhatja magáról,
hogy kiválasztott!
2. Ha komolyan veszed fiadat, akkor lépj fel vele szemben követelményekkel. Értesd meg vele, hogy azok az angyalok, akikről úgy gondolja, hogy
ők ufók, Istennek olyan angyalai, akik kizárólag a szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás és
tisztaság lelki gyümölcseit akarják érlelni benne. Ha ő nem így gondolja,
akkor nincs igaza!
Nagyon természetes, hogy ezek az angyalok benned is szeretnék megérlelni ezeket a gyümölcsöket, mivel te is kiválasztott vagy!
3. Ima és türelem. Ha férjed jószándékú, akkor az eredmény nem maradhat el. Ismétlem: ima és türelem!
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Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
********************************************************
2774.
Kérdező: A NAGY KORKÜLÖNBSÉGRŐL
1.Bizonyos feszültségoldó módszerekről kérdezem a HANG-ot.
2. A keresztvetésről kérdezem a HANG-ot.
3. Húsz évnél nagyobb korkülönbség (a nő az idősebb) felvállalható a
házasságra?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A testi-lelki egészség érdekében minden olyan módszer felhasználható, amely nem erkölcstelen. De nemcsak a módszernek nem szabad erkölcstelennek lenni. Ügyelni kell arra, hogy a módszert hogyan használjátok.
Minden módszert el lehet túlozni, el lehet rontani. Éppen ezért, Én, Jézus,
semmiféle módszernek nem csinálok propagandát.
Kérd rendszeresen a magad számára a bölcsesség adományát (Jakab
1;5)! Kérd rendszeresen döntéseidre áldásomat! Kérd erőmet, hogy a felelős
döntésed következményeit vállalni tudd!
2. A keresztvetés, ha arra a küzdőtérre emlékeztet, amelyen végső győzelmemet arattam a Gonosz felett, akkor kegyelmeket közvetít. Az általad
említett vallásban ima előtt és után tehát ezért vetnek keresztet azok, akik
lelküket Hozzám, Jézushoz, emelik, emelték.
Az emberi természethez tartozik az, hogy áldásomat szimbolizálja. A
keresztvetés erre való. Természetesen, mint minden jót, ezt is el lehet rontani. De itt is áll a mondás: a fát nem árnyékáról, hanem a gyümölcséről kell
felismernetek. A kereszt jeléhez, a keresztvetéshez, sok ördögűző esemény
kivitelezése, megvalósítása tartozik.
3. Kétségtelen, hogy a szeretet minden távolságot, tehát a legnagyobb
korkülönbséget is át tudja hidalni. De amikor a földi életvitel megtervezéséről van szó, akkor a generációs problémákkal feltétlenül számolnotok kell,
mert a tények nagyon makacs dolgok!
A józan ész elbódítására komoly erők fognak össze, hogy megszédítsenek benneteket. Az a szív, amely az Én, Jézus szívével akar együtt dobogni,
nem engedi meg, hogy a parttalan érzelmi hullámok sodorják. Csak ott korlátlan a szeretet szabadsága és a szabadság szeretete, ahol a Szentlélek a kizárólagos irányító! Ez nem zárja ki azt, sőt feltételezi, hogy akit Lelkem irányít, az teljes erőbedobással használja a józan eszét! Ha valaki úgy véli, hogy
ő erre momentán képtelen, akkor kérjen tanácsot olyan józan barátaitól, akikről feltételezheti, hogy valóban és érdek nélkül szeretik őt. Ezt a lépcsőt sem
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lehet kihagynod úgy, hogy közvetlenül Tőlem várjad - médiumomon keresztül - az elirányítást, a felelősség átvállalását.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2775.
Kérdező: A SZELLEMVILÁGRÓL
Kapcsolatot szeretnék felvenni a szellemvilággal!
HANG: "Kedves Barátom!
Keresed a helyedet a világban, amely körülfoly téged. Rájöttél, hogy
van egy másik világ, amely nem rajtad kívül van, hanem benned van. De ez
sem jó kifejezés. Van egy másik dimenzió, amelyben te magad szintén benne
vagy, de tudatod, mivel nem erre a dimenzióra van kalibrálva, nem tudja ezt
egy-az-egyben fogni. De szíved ráérzett erre a világra, s azt szeretnéd, ha
ebből a világból felétek, értelmetek felé irányuló sugallatok jobban foghatók
lennének számotokra. Van erre lehetőség!
Kedves Barátom! Mivel a te földi életed is csupán egy átmeneti állapot,
ezért egyszer szembesülnöd kell azzal, hogy minden, ami időszakos, az eszköz csupán arra, hogy azt, ami örök, megtaláljátok, megtartsátok és erősítést
kapjatok ezektől az értékektől.
Van Nekem, Jézusnak, egy példabeszédem a mennyek országáról. Ebben elmondom, hogy az olyan, mint egy földben megtalált drága kincs. Aki e
kincset megtalálja, az elmegy, eladja mindenét, hogy megvegye azt a földet,
amely e kincs hordozója.
Valójában Én, Jézus, vagyok az a drága kincs, akit önmagadban megtalálhatsz, mert boldogító módon csak Én, Jézus, lehetek benned. Ha ezt elhiszed, akkor minden mást, ami életedet betölti, eszköznek fogsz használni
arra, hogy Engem, Jézust, egyre jobban megismerj és megszeress. Ha ezt
teszed, akkor ez hamarosan túl fog csordulni rajtad, és áldássá fogsz válni
azok számára, akik körülötted élnek.
Ha szólítasz akár Engem, Jézust, akár bármelyiket a szellemtestvéreid
közül, örömmel bejelentkezünk nálad, csak arra törekedj, hogy olyan gondolatok induljanak meg benned, amelyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak.
Ezeknek forrása mindig Én, Jézus, vagyok. A Szentlélek Belőlem merít, és azt sugallja nektek, amire éppen szükségetek van. Tőletek tehát csak
kis hitet, bizalmat, bátorságot kérek arra, hogy formáljátok építő, buzdító,
vigasztaló mondatokká a Tőlem származó gondolatokat.
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
********************************************************
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2776.
Kérdező: MI A FELADATOM?
1. Szinte buzog bennem az energia. Mi a feladatom?
2. Nem bízom a gyógyszerekben.
3. Fiam fél a szellemektől. Hogyan tudnék segíteni neki?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Okos dolog részedről az, hogy a benned lévő energiád felhasználásának irányát keresed. Igen, mert a magad részéről a lényegre tapintottál rá. A
szándék és az irány! Ez a lényeg!
A szándékoddal nincs probléma, mivel a legjobbat akarod. Az irány
azonban nagyon megfontolandó. Nem szabad csak a saját fejed után menned
annak ellenére, hogy döntéseidért magadnak kell vállalnod a felelősséget.
Rá kellene szánnod reggelenként pár percet arra, hogy az elinduló nap
feladatait átgondold. Fontos, hogy ne álmodozás vagy irreális tervezgetés
fojtsa le benned energiáidat, hanem a gyakorlati életben áldozatot is vállalni
képes szeretet használja azt föl benned. Mivel minden napod új felhívásokat,
elvárásokat tár eléd, ezért nem lehet Részemről sem konkrét útmutatást adnom. Rugalmasnak kell lenned, s meg kell tudnod látni azt, amit tenned kell.
Amit tenned kell, azt tedd Irántam való szeretetből, mert Én, Jézus, is irántad
való szeretetből adom neked itt a Földön azokat a napokat, mely az örök
életre való felkészülés eszközeit nyújtják feléd.
2. Valóban nem is a gyógyszerekben kell bíznod, de tudnod kell, hogy
az első kegyelem a természet, s ebben fő helyen áll a józan ész! Kétségtelen,
hogy a gyógyszerek csak tüneti kezelést adnak, amint tünet az egész testi
felépítésetek is, és mert tünet, idővel el is fog tűnni. De ezek a tüneti kezelések, ha a benső tisztulásra hívják fel figyelmeteket, akkor nem elhanyagolhatók!
3. Radikális lépéssel nem szűntethető meg egy gyermek félelme. De
feltétlenül rá kell mutatnod arra, hogyha őrangyala ott van vele a saját ágyában, akkor nem okoz neki örömet, ha a gyerek elhagyja az ágyát!
Vigyázz, és légy okos! Ne a gyermek akaratát igyekezz átvenni, hanem
saját akaratodat igyekezz gyermekedre átvinni olyankor, amikor a gyermek át
akarja lépni saját szabadságának körét. A pszichés betegségeket nem lehet
erőszakkal gyógyítani, de arra is ügyelned kell, hogy ne irányítsanak téged
sem pszichés kötődések.
Ha rendszeresen kéred Istentől a bölcsesség ajándékát (Jakab 1;5), akkor a szabadság Lelke (2Korintus 3;17) téged is segíteni fog, és gyermekedet
is segíteni fogja a benső szabadság megvalósítására.
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Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
2777.
Kérdező: KÜLSŐ ÉS BELSŐ GONDJAIMRÓL
1. Arcom sokakat elrémiszt.
2. Negatív viselkedéseimben is szerettelek és szeretlek.
3. Nekem is gondot okoz a pénztelenség.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azok, akiket a külső szemlélet lekorlátoz, nem alkalmasak arra,
hogy befogadjanak Engem, Jézust, magukba. A felszín, bár kikerülhetetlen a
földi életben, nem érintheti a lényeget. Ezt te is jól tudod!
2. Tudom, hogy nem Ellenem irányultak és irányulnak azok a megnyilvánulásaid, amelyeket bűnnek élsz meg, de azt neked is tudnod kell, hogy
Nekem nagyon fáj az, amikor valaki nem úgy akar boldog lenni, ahogy azt
Én, Jézus, gondolom, hanem úgy, ahogy ő gondolja. Pontosan szeretetem
miatt van az, hogy fáj Nekem szeretteim boldogtalansága.
3. Az anyagi dolgokon, tehát főleg a pénzen mérhető le legjobban az,
hogy valaki mennyire éli meg az adás országát! Minél jobban, annál érthetetlenebb ez a kívülállók számára. Indulásban mindenki kívülálló, tehát már
maga ennek hallása is értelmetlenségnek tűnik még annak is, aki vállalja a
gondolkodás-átalakítást.
A gyakorlat mégis azt mutatja, hogy aki vállalja a mások gazdagításának kockázatát, az hamarosan észre fogja venni, hogy ő milyen gazdag.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2778.
Kérdező: KONTROLLT KÉREK!
1. Ellenőriztetni akarom magamat.
2. Jézustól kaptam utasítást, vagy tévedek?
3. Nagyon iszonyodom a csúszó-mászóktól.
HANG: "Drága Gyermekem!
1.Az mindig jó, ha valaki kontrolláltatja magát. Arra azonban ügyelned
kell, hogy kivel kívánod ellenőriztetni magadat. Nem szabad olyan embernek
szavára adni, aki csak úgy a hasára ütve minden komoly vizsgálat és elmélyülés nélkül mond ítéletet arról, hogy milyen lélek hatott rád. Legyél okos és
óvatos!
A természetgyógyászok sok jó dolgot tudnak csinálni, de attól, hogy
valaki természetgyógyász, még egyáltalán nem rendelkezik a szellemek
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megkülönböztetésének adományával. Ez egészen más műfaj! Mindenki maradjon meg saját illetékességi körén belül. Az teljesen helytelen szemlélet,
hogy valaki mindenhez profi módon ért.
Amikor azt mondjátok, hogy a suszter maradjon meg a kaptafája mellett, akkor ezzel nem a tiszteletre méltó cipészmesterséget kicsinyítitek le,
hanem azt fejezitek ki, amit e szólás-mondás joggal érzékeltet. A természetgyógyász ne akarja önmagát illetékesnek gondolni a szellemek megkülönböztetésének területén.
2. Nagyon természetes, hogy Tőlem, Jézustól, kaptad a sugallatot. Ezt
igazoltam azzal, hogy szívedben bizonyosság keletkezett, és az orvosi vizsgálat nem mondott ennek ellent.
3. A csúszó-mászókkal kapcsolatos karmikus idegenkedéseddel meg
kell tanulnod együtt élni.
Bizonyos kultúrákban a kígyó az okosság szimbóluma volt, s komoly
gyógyerőt tulajdonítottak neki. Ennek ismerete enyhítheti idegenkedésedet,
de nem fontos, hogy teljesen le tudd vetni, ki tudd vetni ezt magadról, magadból.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2779.
Kérdező: MIT TEGYEK?
GYES vagy újra munkahely?
HANG: "Drága Gyermekem!
Kérdésedre egyértelműen a gyermekvállalást ajánlom. Az az életvitel,
amely jelenleg jellemzi társadalmatokat, mely szerint nem elég, ha egy családban csupán a férfi az anyagi családfenntartó, eleve természetellenes. Mindent el kellene követnetek annak érdekében, hogy a nő, mint a családtest
életének szíve, ne kényszerüljön e testen kívül dobogni! Az Isten által számotokra kialakítandó földi életrendben minden nőnek arra kellene felhasználni természetét, hogy minél emberibb formát adjon a családjának azzal,
hogy férjének, gyermekeinek, vonzóvá formálja a családi fészket.
Elsőszámú feladatod az, hogy férjednek hű felesége légy egész földi
életedben, gyermekeidnek pedig szerető anyja maradj mindaddig, amíg anyai
szereped ezt követeli tőled. Az anyai szerep természetesen véget kell hogy
érjen akkor, amikor gyermekeid már saját lábukra álltak, s önálló élet kialakítására képesek lettek.
Légy tehát az, amire teremtve lettél: hű feleség és jó édesanya.
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
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*******************************************************
2780.
Kérdező: MEGHALT, AKIT SZERETTEM
Élettársam baleset áldozata lett. Nagyon letört ez az eset.
HANG: "Drága Gyermekem!
Földi életetek tragédiái a ti látásotoknak szomorú következménye.
Igen. Hiába beszél valaki egy csodálatos szőttes jobboldalán lévő képről annak, aki csak a baloldalon lévő ákombákom szálakat látja.
Te most arra kérsz Engem, Jézust, hogy próbáljak szívedet megnyugtató képet vázolni eléd. Erre csak akkor vagyok képes, ha vállalod azt az erőfeszítést, ami szükséges ahhoz, hogy szíved szemével, tehát élő hittel szemléld
a világot.
Először is azt kell belátnod, hogy minden kapcsolatnak csak annyiban
van értelme, amennyiben Hozzám, Jézushoz, segít. Ha ezt már beláttad, akkor gombolyíthatod tovább a fonalat. Ez a továbbgombolyítás akkor vezet jó
irányban, ha ismét csak Én, Jézus, vehetem át életed kormányrúdját.
Nekem, Jézusnak, mindent el kell követnem annak érdekében, hogy
meglássátok, mennyire mulandó minden a Földön, és rádöbbenjetek arra,
hogy örök értékek vannak bennetek, melyekkel sokkal többet és sokkal nagyobb intenzitással kellene foglalkoznotok. Ha idáig eljutottál, akkor jön a
legnagyobb és legboldogítóbb meglepetés számodra. Ez pedig az, hogy a
mindent felülmúló érték Én magam vagyok benned (János 14;23)!
Aki felől érdeklődsz, már születése előtt tudta és vállalta, hogy élete
úgy érjen véget, ahogy véget ért. Ez neki is, neked is fontos volt. Az ő számára sem te vagy a megoldás, mint ahogy a te számodra sem ő a megoldás. A
megoldás mindenki számára az az Isten, aki Bennem, Velem és Általam
megjelent köztetek azért, hogy befogadjatok magatokba.
Általam a világosság a világba jött, de legtöbb ember jobban szereti
még ma is a sötétséget, mint a világosságot (János 1;5). Emiatt kezdtem úgy
e levelet, ahogy kezdtem.
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
********************************************************
2781.
Kérdező: NAGYON RÁSZORULOK A KEGYELEMRE
1. Sok a gonosz körülöttem.
2. Családomért könyörgöm.
3. Erőért könyörgöm.
HANG: "Drága Gyermekem!
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1. A földi élet poklában bizony jobban megtapasztalható a gonosz, mint
a jó. De ez is bele van építve Isten felétek sugárzó szeretetének vonalába.
Mindig és mindenhol igaz az, hogy az istenszeretőknek minden javára válik!
Drága Gyermekem! Egyetlen pillanatra sem hagylak magadra! Ne add
át magadat a nyugtalanságnak! Van Gondviselőd, tehát soha nem lehet olyan
gondod, amely besötétíthetné teljesen a lelkedet. A Nap akkor is ott van az
égen, amikor fellegek takarják azt el fölöttetek. Én, Jézus, legyőztem a világot, s így te, ha Hozzám tartozol, akkor a Győztes oldalán állsz.
2. Családod megtérése nem a te dolgod. Az az ő dolguk, s neked akkor
is és úgy is szeretned kell őket, amikor nem a te szíveddel éreznek, ha más
elképzeléseik vannak, mint amit te jónak látsz. Törekedned kell, hogy belsőleg szabaddá válj tőlük!
3. Az Én erőm a te erőd! Amikor Én, Jézus, azt kértem tőletek, hogy
jöjjetek Hozzám, ha fáradtak vagytok, akkor nem azt kértem, hogy Engem
megváltoztatni jöjjetek! Nem arra kaptatok felszólítást, hogy Nekem mondjátok meg, mi a teendőm, hanem arra, hogy átvegyétek Tőlem azt az erőt,
amely által állhatatosak tudtok lenni ebben az esendő, nyomorgó világban.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2782.
Kérdező: AZ OLTÁRISZENTSÉGRŐL
Miért misztérium az átváltoztatás?
HANG: "Drága Gyermekem!
Kétséget kizárólag Isten mindenben jelen van létbentartó módon. Ehhez még hit sem szükséges, csupán a józan ész használata. Az is kétségtelen,
hogy egy árva fűszál is misztérium, mert élő fűszál nem hozható létre csupán
darabjai ismerete alapján.
Amikor Én, Jézus, a kenyérre és a borra mutatva azt mondtam, hogy
ezek testem, vérem, akkor nem gondolta senki, hogy ezalatt ugyanazt kell
érteni, mint amikor a kánai menyegzőn átváltoztattam a vizet borrá. Ott mindenki úgy tudta, és jól tudta, hogy nem az Én véremet issza, hanem egy jó,
egy kiváló minőségű bort.
János evangéliumában a 6-dik fejezetben nem azt mondottam, hogy a
kenyér az Én testem, hanem azt, hogy az Én testem a kenyér! Ez nem szójáték. E két mondat nem jelenti ugyanazt! Nem azt mondtam, hogy aki eszi a
kenyeret, és elhiszi, hogy az az Én testem, annak van örök élete, hanem azt
mondtam, hogy aki eszi az Én testemet, annak van örök élete, mert az Én
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testem valóban ÉTEL és nem kenyér! Az Én vérem valóban ITAL és nem
bor!
Ez azért maradhat és marad is misztérium, mert nem a ti magatartásotokról van szó, hanem hitetekről, amely azt a magatartást képes kihozni belőletek, amely már nem misztérium, hanem gyakorlatilag megvalósítandó élet,
tehát az Engem ÚT-ként vállalást. A senkinek nem ártást, a mindenkinek
megbocsátást és a szolgáló szeretés felvállalását. Amint misztérium marad
mindenkor egy gyümölcs lényegének megragadása, de nem misztérium annak gyakorlati célra történő felhasználása. Így vagytok az OLTÁRISZENTSÉGGEL IS!
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!
*******************************************************
2783.
Kérdező: NAGYON RAGASZKODOM VALAKIHEZ
Szeretném, ha valaki nem veszne el miattam.
HANG: "Drága Gyermekem!
Bármennyire szeretlek benneteket, nem tehetem meg, hogy helyettetek
tegyek meg olyasmit, amit ti is megtehettek.
Leveled valóban olvashatatlan, s így Én, Jézus, nem válaszolhatok neked médiumomon keresztül a teljesség igényével. Csak egyetlen gondolatra
adok választ, mivel csak ezt az egyetlen gondolatot tudta Elém hozni médiumom. Bár ebből az egyetlen válaszból mindent kiolvashatsz, amire szükséged van.
Döntően mindenki önmagáért felel. Isten nem engedi meg, hogy bárki
erején felüli kísértést szenvedjen. Képtelenség, hogy valaki olyasmiért feleljen, amiről nem tehet.
Amikor te azt mondod, miattad valaki elveszhet, akkor te egy olyan
kollektív felelősségre gondolsz, aminek lényege az, hogy bárki elveszhet
anélkül, hogy ő tehetne róla. Nem!
Az viszont nagyon is igaz, hogy neked mindent el kell követned ahhoz,
hogy a magad érdekében ne vétkezz mulasztással. Pontosan ennek lehetőségére hívtam fel a figyelmedet ennek a levélnek elején.
Helyettetek nem tehetem meg azt, amit nektek kell megtennetek. Ha te
nagyon akartad volna, akkor írásodon tudtál volna változtatni. Ha egy írógép
nem jó, akkor meg kell keresni azt, aki ebben segíteni tud, s nem Istenre bízni azt, hogy tegyen csodát, s tudja elolvasni az elolvashatatlan szavakat az,
aki ezt elolvasni szeretné.
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Ha te attól tartasz, hogy miattad elveszhet valaki, akkor tévedsz. Igaz,
hogy akkor is tévedsz, ha úgy gondolod, hogy általad üdvözülhet valaki. Kivéve természetesen önmagadat. A te jelen és örök boldogságod nem Istenen
múlik, hanem rajtad.
Az is természetes, hogy a te magatartásod lehet pozitív és lehet negatív
példa mások számára. Tehát mások vagy azt mondják, hogy érdemes rád
hallgatni, érdemes téged követni, vagy azt mondják, hogy nem érdemes. De
ez nem tőled függ, hanem azon, aki eldönti magában e kérdést, aki dönt az
általa választott irány mellett.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
********************************************************
2784.
Kérdező: KÜLSŐ ÉS BELSŐ PROBLÉMÁIM VANNAK
1. Nagyon izgulós voltam és vagyok.
2. Nem élek egyházi házasságban.
3. Általában hálátlan és magányos vagyok!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Magaddal hozott benső feszültségeddel meg kell tanulnod élni. Ezt a
karmikus görcsöt tudatosan vállaltad magadra, hogy bizonyos adósságodat
letörleszd.
Mióta Én, Jézus, megjelentem közöttetek, az ilyen benső feszültséget is
tudom oldani, de ez nem tartozik boldogulásod lényegéhez. Minél
egyértelműbben tudod átélni, hogy sem kisebb, sem nagyobb nem lehetsz
attól, hogy milyen hatások érnek kívülről, annál jobban tudod vékonyítani
magadban az izgulást.
2. Két problémára hívom fel figyelmedet. Az egyik az, hogy aki nem
tartozik egyetlen felekezethez sem, az előbb-utóbb egy rezonáló doboz nélküli gitárhúrhoz fog hasonlítani, amely bármilyen jó és tökéletes is önmagában, nem tud értékessé válni mások számra. A másik az, hogy bármely felekezethez tartozik valaki, kell hogy annak a felekezetnek törvényeit, szabályait mindaddig kötelezőnek tartsa önmaga számára, amíg e törvények, szabályok nincsenek ellentétben Velem, Jézussal. Ha pedig egy törvény, szabály,
ellentétben áll Velem, akkor nem az a megoldás, hogy másik felekezetet keress magadnak, ahol más törvények, szabályok vannak, hanem az, hogy vállalj Velem, Jézussal, sorsazonosságot ott, ahol vagy. Az nem megoldás, hogy
különböző felekezetekből kimazsolázzátok azt, ami éppen ízléseteknek megfelel.
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3. Az jó, ha valaki megfelelő önismerettel rendelkezik. Az jó, ha valaki
elégedetlen önmagával. De az már nem jó, ha valaki ennek felismerésénél
tovább nem jut. Az önismeretnek pontosan az az értelme, hogy megmutassa a
'hogyan tovább' utat. E nélkül nemcsak nem ér semmit, de kifejezetten árt!
Nem a bűntudat segíti lelketek fejlődését, hanem a bűnbánat! Minden bűnbánat lényegéhez tartozik az, hogy az illető fájlalja a múltat, és örül a jövőnek. E második nélkül a bűnbánat bűntudattá, kétségbeeséssé degradálódik, s
ez istentelen és embertelen életállapot is.
A magányosság érzése akkor tud elhalványulni, ha először bensőleg
látod, hiszed, hogy Én, Jézus, benned élek, s utána másokban is meg fogod
látni, hogy szükség van rád! Az igazi magányfeloldás soha nem abból indul
el, hogy ő mennyire rászoruló, hanem abból, hogy mások mennyire szorulnak őreá! Aki ezt akarja meglátni, az hamarosan időzavarba kerül, s megszűnik számára a magányosság érzése.
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************
2785.
Kérdező: FELAJÁNLOTTAM MAGAMAT JÉZUSNAK
1. Felajánlom akaratomat Jézusnak.
2. Szeretnék Jézusnak öröme lenni!
3. A legmagasabb szeretetfokra szeretnék jutni!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A szándék és az irány! E kettő a legfontosabb a te életedben is. Az
Én, tehát a te Jézusod akarata, ereje, mindig rendelkezésedre áll és állt eddig
is, és a jövőben is rendelkezésedre fog állni! Azzal, hogy felajánlottad erődet
Nekem, Jézusnak, azt a szándékodat fejezted ki, hogy ettől kezdve tudatosan
akarod Velem járni utadat, tehát Engem, Jézust, ÚT-ként is akarsz vállalni.
Ismerned kell ennek az ÚT-nak a tartalmát! Senkinek soha nem ártani,
mindig mindenkinek megbocsátani, és segíteni ott, ahol erre lehetőséged van.
Ez vagyok Én, Jézus, mint ÚT! Légy te is EZ, és akkor már a másik két kérdésedre, kívánságodra is megadtam a választ.
2. Az előbb említett UTADAT az teszi Számomra örvendetessé, ha
reggel felszítod magadban e szándékot, és kéred áldásomat, kéred őrangyalod
segítségét, hogy e szándék minél jobban valósuljon meg a legmagasabb szeretetfok elérése érdekében.
3. Mert a legmagasabb szeretetfok csak a CÉL lehet! Most kénytelen
vagyok kicsit furcsán fogalmazni. Mindennap ugyanaz a CÉL, de mégse
ugyanaz! Ugyanaz annyiban, hogy a jelent mindig a teljes erőbedobás kell
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hogy jellemezze. Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes
erődből kell mindenkor szeretni. De ez a teljesség nem ugyanaz állandóan,
mert te egy fejlődő lény vagy, és holnap már nagyobb lehet, sőt legyen is
nagyobb általad a teljesség, mint amilyen ma volt.
E legmagasabb fokú Szeretet szeretne minden este az esti imádban
visszaköszönni rád!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2786.
Kérdező: GYAKRAN VAGYOK BIZONYTALAN
Bizonytalan vagyok néha a szeretet megélésében.
HANG: "Drága Gyermekem!
Szeretni annyi, mint jót akarni! Az ősellenségnek egyik leghathatósabb
fegyvere az elbizonytalanítás. Szinte állandóan kísérletezik ezzel!
A ti érzelmi életetek hullámzása nem tartozik a szeretet megélésének
lényegéhez. Semmit nem jelent a boldogságod, tehát a benső békéd szempontjából az, hogy mit érzel, amikor valakinek jót akarsz! A szánék a döntő
és nem az érzelem!
Amikor te úgy érzed, hogy jól tudsz szeretni valakit, akkor valójában
az Én irántad való szeretetemből érzel meg valamit. Néha lehetővé teszem
számodra is, hogy szeretetem átmelegítse szívedet, de a földi élet elsősorban
arra való, hogy te élj jóakarattal mindenki iránt még akkor is, ha ez nagy áldozatot követel tőled.
A földi élet soha nem lesz Mennyország. A földi élet csak egy villanás!
Egy örökkévalóság fog rendelkezésedre állni ahhoz, hogy az Én, a te Jézusod, boldogító szeretetében fürödj olyan mérhetetlen boldogságban, amelyről
álmodni sem vagy képes.
Gondolj csak bele: Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel minden kívánságodat tejesíteni fogjuk egy örökkévalóságon át!
Hidd el, hogy benned élek, és az Én békém, erőm, mindig rendelkezésedre áll. Bízz jobban abban, hogy érted élek benned, és kimondhatatlan szeretetemben mindent, ami veled történik, javadra fordítom!
Velem járod életed útját, tehát a legjobb úton haladsz!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
********************************************************
2787.
(Bucholcz Ferenc médium.)
Kérdés: JÉZUS SZÜLETÉSE ELŐTTI ÜDVÖZÜLÉSRŐL
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Lehetett-e Jézus földi születése előtt üdvözülni?
HANG: "Drága Gyermekeim!
Földi küldetésem előtt is volt a Mennyországnak olyan szférája, amely
nyitva állt az Engem, Jézust nem ismerők, de az emberi természetbe írt törvényt követők számára.
Ez a törvény örök a közösségben élő, a jóra gondolkodva törekvő emberek előtt. S így hangzik: Amit nem akarsz magadnak, azt ne akard másnak,
amit akarsz magadnak, azt kínáld fel másnak is.
E törvény léte két forrásból táplálkozik. Az egyik a józan emberi értelem, a másik a lelkiismeret szava. Ez utóbbi mindig Isten hangja az emberben.
Aki Előttem, Jézus előtt, e törvény szellemében élt, annak lehetősége
volt a Mennyország egy boldog szférájába bekerülni. Ezt jelöltem evangéliumaimban az "Ábrahám kebelére" való kerülés kifejezéssel. De tudnotok
kell, hogy Engem, Jézust, nem ismerve nem lehetett olyan boldogságra jutni
a Földön, mint Hozzám térve, Engem követve.
"Ábrahám kebele", mint a vigasztalás helye, nem volt végcél azok
számára, akik oda kerültek. Mert a Földön és a másvilágon egyaránt a Velem,
Jézussal való örök élet ismert végcélként minden boldogságot kereső szellemi lény előtt.
Távozni készültem a Földről, amikor ezt mondtam tanítványaimnak:
"Az én Atyám házában sok tartózkodóhely van (János14;2)".
De azt is mondtam, hogy elmenve helyet készítek nektek. Ezzel utaltam a boldogságnak egy olyan magasabb szférájára, amely addig nem létezett
a Földön lakó emberek számára.
Bizonyára utaztatok már el szabadságra azért, hogy megpihenjetek.
Valószínűleg aludtatok már szállodában is. Ha nem, akkor is el tudjátok képzelni, hogy nagy különbség van a két-három-négy és öt csillagos szállodák
szolgáltatásai és kényelmi fokozata között.
De bizonyára nem voltatok még a világ legelegánsabb szállodájában
megtalálható királyi luxus lakosztályban azzal a biztos tudattal, hogy mint a
király gyermekeit, az teljes jogon megillet benneteket.
Én, Jézus vagyok az, aki elkészítettem enyéim számára a Mennyországban királyi lakhelyüket, amelyet nem kell már többé elhagyniuk!
Aki Előttem élt, és került a Mennyország egyik tartózkodó helyére, az
kapott ugyan vigasztalást, mint a példabeszédemben szereplő szegény Lázár
(Lukács 16;25), de a fejlődés, vagyis a szeretetben való növekedés nem állhat meg a teremtmények számára sem az égben, sem a Földön! Mert végső
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soron Isten minden szellemi teremtménye törekvésének arra az egy célra kell
irányulnia, hogy egyre jobban kiteljesedjék a szeretetben.
Bizony mondom nektek, újra kell születnetek addig, amíg újjá nem
születtetek Bennem, Jézusban!
A lélek sok későbbi szenvedését kerülték el azok, akik földi életem
során tanítványaim lettek. Mondtam is nekik, hogy boldog az a szem, amely
láthat Engem, mert sok próféta és király akart Velem egy időben a Földre
születni, hogy lásson és halljon Engem! (Lukács 10;23-24.)
Atyám úgy látta jónak bölcsességében, hogy földi halálom után ad
számukra lehetőséget az Engem, Jézust, Útként vállalni akaróknak szeretetük
bemutatására.
Csak az, aki hisz Bennem, annak nem kell már újra megszületnie, mert
örök életét Bennem és Nálam átvette. De aki nem követ Engem, az nem fog
életet látni, s mivel nem ismert meg Engem, Jézust, ezért tudatlanságában
Istenre fog haragudni, mert azt fogja hinni, hogy Isten az, aki haragszik rá!
(János 3;36).
A Törvényt Mózesen át kaptátok, de az újjászületés kegyelme és Isten
igazsága - hogy szeretni kell - Rajtam, Krisztus Jézuson át támad számotokra. (János 1;17.)
A lényeg ma már az, hogy aki azért nem szereti Istent egész szívével,
egész lelkével és egész gondolkodásával, mert tudatosan elutasít Engem,
Jézust, - az nem fogja értelmét látni annak sem, hogy úgy szeresse felebarátját, mint önmagát.
Ez azért igaz, mert aki nem nyitott a jó meglátására és befogadására, az
zárt lesz a jónak továbbadására is. És szóba sem fog állni azzal a gondolattal, hogy van olyan jó, amely mindenki számára nyitva áll, s azzal, hogy e jó
továbbadásában neki is közre kell működnie.
Ha tehát Én, Jézus, el tudom érni azt - márpedig el tudom érni -, hogy
minden embert, aki a Földön él, személyesen megszólítsak, akkor annak, aki
e hívást követően Engem elutasít, semmilyen lehetősége sem marad arra,
hogy a Mennyországba kerüljön. Ebből következik, hogy Nálam nélkül, boldogságotok érdekében semmit nem tehettek!
Aki nem vállal Engem, azt nem tudom Én sem vállalni és angyalaim
sem! Ahol pedig sem Én, sem angyalaim nem vagyunk jelen állapotszerűen,
ott Mennyország sem lehet!
Én, Jézus, leleplező körülmény vagyok minden ember számára! Az
voltam földi életem során, és az vagyok kétezer év óta ma is!
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Mikor a főpapok és a Nagytanács előtt álltam, azt mondtam nekik,
hogy majd látni fognak Engem, amint a Hatalom jobbján ülök, de látni fognak az ég felhőivel is eljönni.
Kijelentésem első része a halálukat követő Velem való találkozásukra
vonatkozott, kijelentésem második része pedig arra, hogy nekik is lesz lehetőségük e kor célba érkezéséig megszületniük azért, hogy ismételten választhassanak az Általam való újjászületés és az Engem megtagadás között.
Mert mindenki, aki a földi élet siralomvölgyében próbál boldog lenni,
meg fogja hallani szavamat, és döntésre fog kényszerülni, hogy Velem vagy
Ellenem kíván-e élni?! (János 5;29.)
E világkorszak minden Földön élt emberének többször is megadtam és
megadom még ma is a lehetőséget, hogy Velem találkozva meglássák és önmaguk leplezhessék le azt, hogy mi is van a szívükben. Jóra vagy rosszra
irányulnak-e törekvéseik?
Földi küldetésem óta már csak egy útja van boldoggá levéseteknek. Az,
ha befogadtok szívetekbe. Mert Én vagyok az ÚT, IGAZSÁG és az ÉLET!
Mert senki sem mehet a Mennyországba, csak Énáltalam!
Bár Izrael elveszett juhaihoz jöttem, de tudtam, hogy Atyám, aki a ti
Atyátok is, fog időt adni arra, hogy tanításom az egész lakott Földön ismertté
legyen.
Mostani korotok hatalmas leleplező erővel bír! Sohasem voltak még
ennyire hasznosak számotokra a körülmények! Ha e korszak célba érkezéséig
nem Engem, Jézust, akar követni valaki, az csak azért lesz így, mert nem is
akar Engem követni!
Földi életem során beszéltem tanítványaimnak bizonyos nehézségekről,
melyek a Föld lakóira jönnek újra-eljövetelem előtt. Meg fogjátok látni, hogy
leleplező és megtérésre utat kínáló kegyelmek lesznek ezek mindannyitok
számára. A rátok jövő nehézségek a szívetek szándékát nyilvánvalóvá fogják
tenni - ég és Föld előtt!
Az a két lator, akik Mellettem a keresztre szögezve a halált várták, soha nem voltak még olyan közel az Élethez, mint akkor! Mindkettőjük esetében lelepleződött, hogy mi volt a szívükben!
Ilyen helyzetben fogjátok magatokat érezni ti is eljövetelem előtt, de
mindez ti értetek fog történni! Amilyen választási lehetősége volt a két testileg kiszolgáltatott latornak, olyan választási lehetőségetek lesz nektek is akkor. Élet az Isten Bárányával, vagy életnek nem mondható létezés Nélküle?!
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Ti döntötök! Akkor is ti döntöttetek, amikor mennyei fényhazátoknak
hátat fordítva saját árnyékotokat követtétek. S ti döntötök most is, hogy árnyékotokat magatok mögött hagyva újra az egyedüli FÉNY felé fordultok-e?!
Nemcsak az emberi szívek rejtett szándékai, hanem minden világi és
egyházi intézmény le fog lepleződni abban az órában. Vallások és hitek, melyekben Én nem vagyok megtalálható, fognak semmivé válni azoknak a körülményeknek a hatására, melyek a Földön lesznek eljövetelem előtt! S
mindez azért, hogy az utolsó órában Engem, Jézust, még választhassatok.
Aki a szívét nem adja át Nekem, az erőtlenül fog leroskadni. A Föld
minden lakosára gondoltam, mikor ezt kérdeztem: Vajon, amikor eljövök,
találok-e élő hitet az emberekben?
Mert ti már tudjátok, hogy a Bennem való élő hit egyik fontos forrása
az Engem megismerés. Tanuljatok hát Engem, Jézust!
Nem akartam dörgedelmes lenni, de az üdvösségről kérdeztetek.
Volt tehát a földi küldetésem előtt is hely, ahol a megfáradtakat, az élet
terheit hordozókat vigasztalták. De azok, akik ide kerültek, nem kaphatták
meg az élet koronáját. Újra meg kellett születniük, míg maguk is vigasztalókká, a FÉNY hordozóivá nem váltak követésem által.
Minden jó szándékú ember, aki átkerül ebbe a világba, az IGE FÉNYÉBEN maga ítéli meg, hogy tud-e Velem, Jézussal, e FÉNY-ben boldogan
élni. Maradéktalanul el tudja-e fogadni szeretetem elé való áradását? Vagy
nem adta még át teljesen magát Nekem, de mivel szeretné ezt egyértelműen
és minél hamarább megtenni, így földi életet vállal, hogy Engem hitben elfogadva és követve bizonyítsa, hogy ő az Enyém!
A mindent adás világában csak az fogja jól érezni magát, aki mindenkinek tud jót akarni. Erre csak az képes, aki már a Földön is az Én országom
polgárának tudja magát.
Tamás tanítványomnak, aki megérinthette feltámadásom után sebeimet,
azt mondtam: "Mert látsz, hiszel!" Amit viszont utána jelentettem ki, azt
mindenkinek mondtam: Boldogok azok, akik bár testi szemeikkel nem látnak
Engem, de szívük szemével igen, és hisznek Nekem, Bennem és Általam! A
színről színre látás világa csak azoknak lesz boldogság, akik már a Földön is
boldogok tudnak lenni Velem!
Én, Jézus, várlak benneteket! Mindannyitokat! Hiszen e világ azért lett
alapítva, hogy mindannyian Hozzám térhessetek!
Nagyon szeretlek mindannyitokat, mert egyenként ismerlek benneteket! Várlak titeket! Közös lakomaasztalunk immár megterítve áll.
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MEGÁLDALAK BENNETEKET, HOGY TISZTASZIVŰEK LEGYETEK, HOGY LÁSSATOK ENGEM SZÍVETEK SZEMÉVEL, HOGY
TUDJATOK KITARTANI VÉGIG MELLETTEM!
********************************************************
TARTALOMJEGYZÉK
szám
2680. ELŐSZÓ
2681. Kérdező: TISZTÁN SZERETNÉK LÁTNI!
1. Hogyan szűrhetők ki a hamis szellemek ügyeskedése? 2. Oszlasd el kételyeimet! 3. A bűnbocsánat együtt jár a karmikus görcsök oldásával?
2682. Kérdező: VÁROM A TALÁLKOZÁST VELED!
Erőt, bátorságot, békét jelentenek nekem az utolsó vasárnapok.
2683. Kérdező: BŰN A SZEX?
Mi a paráznaság?
2684. Kérdező: MINDENRE MÉLTATLAN VAGYOK
1. Alkalmatlannak érzem magam, hogy használj, Uram! 2. Türelmetlen
vagyok. 3. Ha nem bízom magamban, akkor Benned sem?
2685. Kérdező: HELYESEN AKAROK LÁTNI!
1. Nem a harmadik szememmel látok, de látok! 2. Istentől jön az energiám?
3. Volt, amikor nagyon vágyódtam az újjászületés után.
2686. Kérdező: LÁTÁST ÉS ERŐT KÉREK!
Látást és megerősítést kérek!
2687. Kérdező: A SCIENTOLÓGIÁRÓL
1. A nagy isteni Tervben, mi a szerepe a Scientológiának ?2. Megkaphatóke azok az ismeretek világunk más régióiban, amelyeket a Scientológia
nyújt? 3. Mit kell tennem ezek után?
2688. Kérdező: SOKAN BÁNTANAK. ELÉG, HA IMÁDKOZOM?
1. Sok megaláztatásban volt már részem. 2. Miért bánt másokat az én vallásosságom? 3. Elég, ha sokat imádkozom?
2689. Kérdező: KÓRHÁZI ÁGYON VAGYOK
Kórházban fekszem. Nem tudok lábra állni segítség nélkül.
2690. Kérdező: MIÉRT NEM SEGÍT AZ IMÁDSÁGOM?
1. Sok külső és belső negatív erő hat rám. 2. Sokat imádkozom, de nem
változik a gondolkodásom. 3. Miért nem tisztul, nyugszik meg a lelkem?
2691. Kérdező: LEHETEK BOLDOG A FÖLDÖN?
Lehetek boldog valaha azzal a házas-emberrel, akit szeretek?
2692. Kérdező: MIÉRT JÁRNAK MINDIG ROSSZUL A JÓK?
1. Miért használják ki mindig a jókat? . Férjemet operálni fogják. Féltem őt!
2693. Kérdező: EGY RÉMÁLOMRÓL, KLÓNOZÁSRÓL, REINKRANÁCIÓRÓL
1. Álmomban vér folyt a tévéből. 2. Az ember klónozásáról kérdezem a
HANG-ot. 3. A papság nagy része nem hisz a reinkarnációban.
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2694. Kérdező: VALAKI ÁLLANDÓAN KÍNOZ
Egy borzalmas lény kínoz, mióta valakit meggyógyítottam.
2695. Kérdező: INKARNÁLÓDIK MÉG JÉZUS?
Valóban 1998-as dátummal betelik a Bestia száma? Vállalnunk kell bizonyos megjelöltetést? 2. Egy szellemi iskoláról kérek véleményt!
3. Jézus két oldala az, hogy Pásztor és Király?
2696. Kérdező: FÉLEK A LÁTOMÁSOKTÓL
Nagyon vallásos vagyok és félek a látomásaimtól.
2697. Kérdező: EGY FORRÁS HÁROM ÁGA
1.Bárhová lépek, szakad alattam a föld.2. Gyermekeim látomásáról, temetői
látomásról 3. Három álomról.
2698. Kérdező: A SZÜLÉSI FÁJDALMAKRÓL
Mi az oka a szülési fájdalmaknak?
2699. Kérdező: GÁBRIELLEL TALÁLKOZTAM?
1. Álmomban Gábriel szólt hozzám. 2. Nagyon érdekelnek az ezoterikus
dolgok. 3. Miért találkoztam azzal, akit túlságosan szeretek?
2700. Kérdező: VÁLASZ HELYETT TANÍTÁS
Négy kérdés.
2701. Kérdező: A PRÓFÉTAISKOLA GAZDAGÍT
1. Hála a prófétaiskoláért.
2. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot.
3. Szeretnék jobb anya lenni!
2702. Kérdező: SOKAN BÁNTANAK!
Sok bántó fizikai és erkölcsi támadás ér a szellemvilág részről.
2703. Kérdező: Életunt vagyok!
Nagyon lebénult vagyok.
2704. Kérdező: NAGYON SZENVEDEK!
Borzasztóan szenvedek!
2705. Kérdező: SZÜLEIMRŐL, MAGAMRÓL
1. Édesapámról kérdezem a HANG-ot.2. Anyámmal nem értjük meg egymást. 3. Jó úton járok?
2706. Kérdező: VÉLEMÉNY MAGAMRÓL
1. Valóban Jézus küldte a válaszokat barátnőm által? 2. Őrangyalommal
vettem fel a kapcsolatot? 3. Meg van elégedve vele Jézus?
2707. Kérdező: ÁLMAIMRÓL
Visszatérő álmaimról kérdezem a HANG-ot.
2708. Kérdező: MEG VAGY VELEM ELÉGEDVE?
Uram, így is szeretsz engem, amilyen vagyok?
2709. Kérdező: KAPUKAT DÖNGETEK
1. Ha döngetem a kapukat, akkor kinyittatik valaha?2. Várok valakire. Hiába?
2710. LEBÉNÍTANAK KÖRÜLMÉNYEIM
Nagyon lebénult vagyok!
2711. Kérdező: NAGYON SZENVEDEK
Borzasztóan szenvedek!
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1712. Kérdező: ÁLMAIMRÓL
1. Álmomban leült valaki mellém. Ő volt az, akit várnom kellett? 2. Álmomban találkoztam Jézussal. Nem fontos zárdába vonulnom. 3. Sokat
álmodom vonattal. Gyakran majdnem lekésem, vagy rossz vontara szállok,
de meghúzom vészféket.
2713. Kérdező: ÖNGYILKOS LETT GYERMEKEM!
Fiam öngyilkos lett. Isten megbocsát neki?
2714. Kérdező: ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL, BÁNTAT-OKOZÁSRÓL
1. Újjászülettem-e már? 2. Mivel okozok Neked fájdalmat, Jézusom?
2715. Kérdező: URAM! ADD, HOGY LÁSSAK!
1. Nagyon beszűkült a látásom. 2 Szeretnék mindent úgy látni, ahogy kell!
2716. Kérdező: ÉLETUTAMRÓL
1.Jó úton haladok-e?2.Feleségem magatartása lelki fejlődésemet szolgálja?3. Anyagi gondjaink hogyan enyhíthetők?
2717. Kérdező: SZERETNÉK JÉZUSNAK TETSZENI!
1. Imáim eljutnak Hozzád, Jézusom?2. Hogyan éljek Neked tetsző életet?
2718. Kérdező: SZILÁRD TALAJRA VÁGYOM!
1. Kisemmizetten hányódunk gyermekeimmel.2. Várok valakire. Remélhetek?
2719. Kérdező: CSALÓDOTT VAGYOK! MI A FELADATOM?
1. Anyámról/tól szeretnék hallani valamit! 2. Egy ember visszaélt szeretetemmel. Miért? 3. A német nyelvterület nagyon érdekel. Miért?
2720. Kérdező: FÉRJEM ALKOHOLISTA
Férjem alkoholista. Ez nagyon bánt engem.
2721. Kérdező: CSALÁDOMMAL NEM ÉRTJÜK MEG EGYMÁST.
1. Iszákos férjemmel nagyon rossz a kapcsolatom. 2. Zavar leányom magatartása, gondolkodása. 3. Képmutatásnak tartanám, ha imádkoznék.
2722. Kérdező: TECHNIKA ÁLTAL MEGOLDHATÓ AZ ÉLET?
1. Bizonyos technikák által tisztíthatjuk egymást lelkileg?2. Mi a teendőnk,
ha a technika oldja meg a problémákat?3. Mi a jézusi alázat?
2723. Kérdező: MÁRIÁRÓL, GONDJAIMRÓL
1. Mária-jelenésekről, Sükösdről kérdezem a HANG-ot.2. Az óvodai munkámat hogyan tehetem jobbá?
3. Féltem a leányomat.
2724. Kérdező: LEHET-E MEGOLDÁS AZ ÖNGYILKOSSÁG?
Olyan anyagi csődbe jutottam, hogy szinte csak halálommal tudok kijutni
belőle.
2725. Kérdező: LÉLEKRŐL, SZELLEMRŐL
1. Mi a lélek és a szellem közötti különbség? 2. Az ember lélek-ember, vagy
szellemi-ember?
2726. Kérdező: FÖLSZABADULT SZERETNÉK LENNI!
Nagyon gátlásos vagyok főleg nőkkel szemben.
2727. Kérdező: BOCSÁNATOT NYERHETEK?
1. Meg tud-e bocsátani nekem Isten? 2. Megváltozik-e anyám valaha?
3. Van-e különleges feladatom?
2728. Kérdező: BENSŐ BÉKE UTÁN VÁGYOM
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2729.

2730.

2731.

2732.

2733.
2734.
2735.

2736.
2737.

2738.

2739.

2740.

2741.

2742.

2743.

1. Bűnbocsánatért esedezem! Skizofréniával kezelnek. 2. Hogyan érhetem
el szívem nyugalmát? 3. Akit magam mellett találtam, az hallucinálás volt?
Kérdező: ÁLMOKRÓL, JÁMBORSÁGRÓL
1. Álmomban mit olvastam?2. Mikor fogom megkapni az álmomban kapott
képet? 3. Aki Arcodat tiszteli, az megmenekül a büntetéstől?
Kérdező: ÖNÁLLÓTLAN FÉRJEM MELLETT NAGYON ELFÁRADTAM!
1. Nagyon fáradtnak érzem magam. 2. Hagyjam ott a harangozói állást?
3. Férjem nagyon önállótlan.
Kérdező: LEKI BÉKE UTÁN VÁGYOM!
1. Feleségem nem akar velem élni. 2. Mint elvált, hogyan rendezzem lelkiéletemet?
Kérdező: BÖLCSESSÉGET KÉREK A NEVELÉSHEZ!
1. Mi adható át 9, 10 éves gyerekeknek a HANG-ból? 2. Szeretnék lelkileg
jobban fejlődni!
Kérdező: ANYÁM NAGYON MEGKÖTÖZÖTT VELEM!
Anyám miért nem akar elengedni magától?
Kérdező: ERŐSÍTS MEG ENGEM, URAM!
Pár soros erősítést kérek!
Kérdező: FÉRJEM HŰTLEN HOZZÁM
1. Együtt kell élnem hűtlen férjemmel? 2. Valóban nem szerethet engem
senki? 3. Kikerülök valaha a mélypontból?
Kérdező: EGY KAPCSOLATRÓL
Helyes kapcsolatot tartok fenn barátommal?
Kérdező. ISTEN AKARATÁRÓL
1. Kezdjek gyógyászati tanfolyamot? 2. Érdemes harcolnom valakiért?
3. Szeretnék segíteni egy alkoholistán!
Kérdező: A BETEGEK SZENTSÉGÉRŐL
1. Mit jelent a "betegek szentsége"? 2. Fontos-e az egyházi temetés?
3. Miért jó halottainkért szentmisét mondatni?
Kérdező: SZERETNÉK OLDOTTABB LENNI!
1. Szeretném feszültségeimet, dühömet oldani! 2. Milyennek tart engem
Jézus? 3. Érdemes barátnőmmel újrakezdeni?
Kérdező: ÁLMAIMRÓL, HÁZASSÁGKÖTÉSI, PAPI HIVATÁSRÓL
1. Álmaimban Jézust, az Ő arcát láttam különböző módon. 2. Helyes-e
házasságkötési problémánkkal foglalkoznunk? 3. Romániában a papi hivatásoknak más az alapja, mint másutt?
Kérdező: MINKET ISTEN NEM HALLGAT MEG.
1. Bűneim miatt nem hallgat meg az Isten? 2. Leszünk még valaha egészségesek? 3. El tudjuk adni házunkat?
Kérdező: PÁRBESZÉDIMÁRÓL
1. Szüleim feladatáról kérek felvilágosítást. 2. Mennyei édesanyámmal
hogyan tudok beszélgetni? 3. A párbeszédima lényegéről kérdezem a
HANG-ot.
Kérdező: MIÉRT PONT VELEM ...?
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2744.

2745.
2746.

2747.

2748.
2749.

2750.

2751.

2752.

2753.

2754.
2755.
2756.

2757.

2758.

1. Miért éppen nekem kellett elveszítnem gyermekemet? 2. Anyámmal nem
tudok közös nevezőre jutni. Miért? 3. Nem szeretnék önkezemmel véget
vetni életemnek.
Kérdező: NEM VOLTAM SEM OKOS, SEM ÓVATOS
1. Egy magát gyógyítónak mondó, becsapott. 2. Szeretném, ha apánk szólna
hozzánk.
Kérdező: SZERETNÉK SEGÍTENI FIAMON!
Fiam élete szerintünk ellehetetlenült. Miért?
Kérdező: FÉLEK. VAN BÜNTETŐ ISTEN?
1. Porckorongsérvem van. Félek a műtéttől, munkám miatt. 2. Isten büntetése talán betegségem, mert nem lettem pap?
Kérdező: MI ÉRTELME VAN A SZERTARTÁSOKNAK?
1. Nincs benső igényem a megkeresztelkedésre. Páromnak van. 2. Van-e
számunkra értelme az egyházi esküvőnek?
Kérdező: MEGERŐSÍTÉST KÉREK!
Erősítést szeretnék kapni Jézusnak mondott IGEN-emre!
Kérdező: CSALÓDTAM AZ EGYHÁZI ISKOLÁBAN
1. Az egyházi iskola nem azt nyújtja, amit ígért. 2. Lehet reményem gyermekeim jövőjében?
Kérdező: MI A VÉLEMÉNYED RÓLAM?
1. Mondj ítéletet eddigi életemről. 2. Nem találom a helyemet. 3. Tőled
jönnek-e bizonyos gondolataim?
Kérdező: ÖNGYILKOSSÁGRÓL, KÉPEKRŐL, SZOBROKRÓL
1. Két öngyilkossági kísérletemről kérdezem a HANG-ot.2. Bizonyos képeknek, szobroknak lehet ártó sugárzásuk?3. Van, akivel nem jó a kapcsolatom.
Kérdező: MÉG ÖTÖDIK FÉRJEMMEL SEM JÖVÖK KI!
Ötödik férjemmel jöttem Romániából. Ő iszákos. Én beteg vagyok. Mi a
teendőm?
Kérdező: ÁT SZERETNÉM ALAKÍTANI GONDOLKODÁSOMAT!
1. Nem tudom tükörként értelmezni véget ért párkapcsolatomat.2. Eddigi
betegségeimet sem tudom értelmezni.3. Szüleimmel rossz a kapcsolatom.
Kérdező: HIVATÁSOMRÓL
Jó úton járok? Az a hivatásom, amire vágyom?
Kérdező: KÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSÁN DOLGOZOM
Érdemes valamilyen Társaságot létrehozni?
Kérdező: MEDDIG KELL TŰRNÖM?
Együtt kell élnem azzal, akinek rajtam kívül nincs senkije, de magatartása
szinte kibírhatatlan?
Kérdező: SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI!
1. Bűnbocsánatért könyörgök. Újjá szeretnék születni! 2. Egy meditációról
kérdezem: Hozzád vezet? 3. Mit tegyek a felmerülő kételyeimmel?
Kérdező: VÉLEMÉNYT KÉREK BIZONYOS KÖNYVEKRŐL!
Bizonyos közkézen forgó, hitelesnek tűnő könyvekről kérdezem a HANGot.
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2759. Kérdező: BENNEM IS SZÓL A HANG.
Bennem is megszólalt a HANG!
2760. Kérdező: NEHEZEN TUDOK MEGBOCSÁTANI
1. Tele vagyok kétségekkel és bűnökkel. 2. Egy karizmatikus közösségben
feltöltődöm rövid időre.3.Nehezen tudok megbocsátani. Könnyen mentegetem magam.
2761. Kérdező. MEGSZÁLLOTT VAGYOK?
Úgy tűnik, időnként megszállott vagyok.
2762. Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!
1. Útmutatást kérek! 2. Unokám halála zárkózottá és nyersé tette a szülőket.
3. Körülményeim tükrök? Ennyire eltértem?
2763. Kérdező. ÖNMAGAMRÓL
Kifejezetten ellentétes érzések kavarognak bennem. Mi ez?
2764. Kérdező: SOKAT VÉTKEZTEM MULASZTÁSSAL!
1. Nem akarok mulasztással vétkezni. 2. Energiáimat hogyan használhatom
fel csak jóra? 3. Álmomban egy romos templomban átölelt a FÉNY.
2765. Kérdező. VANNAK HAMIS PRÓFÉTÁK!
1. Szeretnék az embereken segíteni! 2. Fáj a lelkemnek, hogy valaki Rád
hivatkozva, szerintem árt.
2766. Kérdező: GYÓGYÍTHATOK-E FŐPAPOT?
1. Szeretnék egy üzletet nyitni! 2. Gyógyíthatom e az egyik főpapodat?
3. Kérem a Szentlélek erejét!
2767. Kérdező: CSALÁDI ÉS VÁLLALKOZÁSI PROBLÉMÁK
1.Férjemnek többet jelentenek barátai, mint én.2.Vállalkozásom nem működik szándékom szerint.3.Gyermekeimmel ideges vagyok. Szégyellek
bocsánatot kérni.
2768. Kérdező: MIKOR JÓ EGY KÖZÖSSÉG?
1. Hogyan javíthatom kapcsolatomat a férjemmel? 2. Közösségünk jó úton
halad-e?
2769. Kérdező: SZORÍT A VÉRKÖTELÉK!
1.Anyámmal nem tudok kijönni.2.Iskoláimat szeretném befejezni!3. Őrangyalom nevét szeretném tudni!
2770. Kérdező: MEG TUDOK MÁST SZENTELNI?
1. Hogyan szentelődhet meg általam valaki? 2. Szüleimmel nem a legjobb a
kapcsolatom. Bűnös vagyok? 3. Férjemmel nem értjük meg jól egymást.
2771. Kérdező. ÚTMUTATÁST KÉREK!
1.Szeretném látni az utat, amelyen járnom kell.2.Szüleimmel és vőlegényemmel kapcsolatban kérek útmutatást. 3. Miért nem tehetjük azt, amit
szeretnénk?
2772. Kérdező: ÉLETEMRŐL
Mi az értelme az életemnek?
2773. Kérdező: FIAM ÉS FÉRJEM RÁM SZORUL
1. Fiamhoz valóban UFO-k járnak? Ő kiválasztott? 2.Hogyan tudok segíteni
fiamnak? 3. Férjemet hogyan tudom Feléd fordítani?
2774. Kérdező: A NAGY KORKÜLÖNBSÉGRŐL
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2775.
2776.

2777.

2778.

2779.
2780.
2781.

2782.
2783.
2784.

2785.

2786.
2787.

1.Bizonyos feszültségoldó módszerekről kérdezem a HANG-ot. 2. A keresztvetésről kérdezem a HANG-ot. 3. Húsz évnél nagyobb korkülönbség (a
nő az idősebb) felvállalható a házasságra?
Kérdező: A SZELLEMVILÁGRÓL
Kapcsolatot szeretnék felvenni a szellemvilággal!
Kérdező: MI A FELADATOM?
1. Szinte buzog bennem az energia. Mi a feladatom? 2. Nem bízom a
gyógyszerekben. 3. Fiam fél a szellemektől. Hogyan tudnék segíteni neki?
Kérdező: KÜLSŐ ÉS BELSŐ GONDJAIMRÓL
1. Arcom sokakat elrémiszt. 2. Negatív viselkedéseimben is szerettelek és
szeretlek. 3. Nekem is gondot a pénztelenség okoz.
Kérdező: KONTROLLT KÉREK!
1. Ellenőriztetni akarom magamat. 2. Jézustól kaptam utasítást, vagy tévedek? 3. Nagyon iszonyodom a csúszó-mászóktól.
Kérdező: MIT TEGYEK?
GYES vagy újra munkahely?
Kérdező: MEGHALT, AKIT SZERETTEM
Élettársam baleset áldozata lett. Nagyon letört ez az eset.
Kérdező: NAGYON RÁSZORULOK A KEGYELEMRE
1. Sok a gonosz körülöttem. 2. Családomért könyörgöm. 3. Erőért könyörgöm.
Kérdező: AZ OLTÁRISZENTSÉGRŐL
Miért misztérium az átváltoztatás?
Kérdező: NAGYON RAGASZKODOM VALAKIHEZ
Szeretném, ha valaki nem veszne el miattam.
Kérdező: KÜLSŐ ÉS BELSŐ PROBLÉMÁIM VANNAK
1. Nagyon izgulós voltam és vagyok.2. Nem élek egyházi házasságban.
3. Általában hálátlan és magányos vagyok!
Kérdező: FELAJÁNLOTTAM MAGAMAT JÉZUSNAK
1. Felajánlom akaratomat Jézusnak. 2. Szeretnék Jézusnak öröme lenni!
3. A legmagasabb szeretetfokra szeretnék jutni!
Kérdező: GYAKRAN VAGYOK BIZONYTALAN
Bizonytalan vagyok néha a szeretet megélésében.
Kérdés: JÉZUS SZÜLETÉSE ELŐTTI ÜDVÖZÜLÉSRŐL
Lehetett-e Jézus földi születése előtt üdvözülni?
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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.

109

