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3146.                                      ELŐSZÓ 

 

 „Hálás szívvel mondok köszönetet Istennek, hogy a HANG-kötetek ál-

tal tisztultabban látok és ítélhetek meg dolgokat. Sok mindenben megváltoz-

tam, nap mint nap érzem a vigasztalást, a lelki békét. Kiegyensúlyozottabb 

lettem, rálátok hibáimra. Őrangyalom, lelki mesterem segítő szeretetére egy-

re inkább ráérzek. 

 Ma van a tömegkommunikáció, a média napja, és ebből az alkalomból 

külön öröm tölt el, hogy én rátaláltam a HANG üzeneteire. 

 Édes Jézusom! Kegyelmedbe ajánlom családomat, barátaimat, hozzá-

tartozóimat. 

 Köszönöm, hogy meghallgattál! 

 

Budapest 

 

1998. május 

 

                                                                           M. Béláné ” 
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3147. 

Kérdező: MI A GYÖKERE BAJAIMNAK? 

 1. Mindent nekem kell csinálnom. Férjem beteggé tesz! 

 2. Mit teszek rosszul? 

 3. Bűneim miatt kell vezekelnem? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A gyakorlati életed megoldásában valóban nem társad a férjed. Te 

sem vagy az ő társa. Pl. nem jársz vele horgászni sem. Te úgy gondolod, 

hogy neki veled kellene többet törődnie, s te mindent megteszel azzal, hogy 

igyekszel agyondolgozni magadat. 

 Amíg valaki élete megoldását másoktól várja, e mások lehetnek akár a 

házastárs is, addig célt el nem érhet. Nem, mert nincs ember a világon, aki 

más embert boldoggá tehetne. Egyszerűen nem erre vagytok teremtve! Min-

denkitől, önmagától kéretik számom saját sorsa! 

 A te benső békéd pontosan abban a csomagban található, amely cso-

mag napi teendőidet tartalmazza, és nem abban, ami a vágyaid csomagja! Ha 

mindent megtettél, amit meg kellett tenned, akkor a többi nem a te dolgod! 

Senki nem uralkodhat másokon, csak saját magán! De saját magán minden-

kinek uralkodnia kell! 

 Amint magának az Istennek sem függhet attól békéje, boldogsága, 

hogy mások megváltoznak vagy sem, úgy az Isten képére teremtett embernek 

sem függhet másoktól saját szívbékéje! 

 2. Alapállásodon kell változtatnod! Csak magadért felelsz! Mindenki 

csak önmagáért felel! Ha ezt belátod, akkor képes leszel leoldani férjeddel 

kapcsolatban is azokat a megkötözöttségeidet, amelyek most annyira húsod-

ba vágnak. E szabadságharcodat helyetted más nem képes felvállalni. Isten 

sem! De erőforrásod igenis Én, Jézus, vagyok! Ott, ahol nem csökkenthetem 

a terhet, feltétlenül növelhetem az erőt, ha valaki ezt Tőlem kéri! Nincs meg 

nem hallgatott ima, ha valaki befogadott Engem, Jézust, az életébe! 

 3. Nem kell vezekelned, de kell bizonyos adósságot törlesztened. Te is, 

mint szinte mindenki, adósságtörlesztésre jöttél e világra. Előző életeid sze-

retetlenségei és jelen földi életed szeretetlenségei olyan adósságokat halmoz-

tak fel, hogy ezeket az adósságokat valamiképpen ki kell egyenlítened. En-

nek megvalósítása Velem könnyen megy. Csak az Én igámat kell vállalnod. 

Az Én igám „édes”. Az Én terhem „könnyű”! Mi az Én terhem? Annak a pa-

rancsomnak felvállalása, amelyet így vezettem be: „Új parancsot adok nek-

tek”. És így folytattam: „Szeressétek egymást úgy, amint Én szerettelek tite-

ket, úgy szeressétek ti is egymást!” (János 13;34.) Tehát Engem, Jézust, aki 
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Élet és Igazság vagyok, ÚT-ként is vállalnod kell! Az eddig megjelent 

HANG-könyvek tele vannak ennek az ÚT-nak leírásával! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a benső békéd elérése érdekében a                   

                               TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

3148. 

Kérdező: SZOMORÚ HELYRŐL JÖTTEM E VILÁGRA 

 Láttam azt a szomorú helyet, ahonnan a Földre születtem. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Bármennyire úgy éled most meg a látottakat, hogy messze vagy attól, 

amivé válnod kellene, nem így van! 

 A lelki „távolság” nem távolság. Aki áll, annak mindig vigyáznia kell, 

hogy el ne essen, és aki elesett állapotban van, s ez tudatosul benne - amint 

ez történt az egyik latorban, aki Mellettem függött a kereszten -, az már lelke 

mélyén hallhatja: "Még ma velem leszel a Paradicsomban!" 

 Nem kell hát attól tartanod, hogy nem éred el az általad áhított érettségi 

szintet. Nem, mert neked ezt csak igenelned kell, komolyan szándékolnod, és 

a többi már az Én, a te Jézusod dolga!  

Ilyen értelemben igaz, hogy boldogságotok nem reátok, hanem az Én 

szeretetemre épül. De ezt komolyan KELL szándékolnotok. A komoly szán-

dék abban mutatkozik meg, hogy minden reggel felindítod magadban ezt a 

szándékot, s este nem azzal foglalkozol, hogy keseregsz elmaradottságodon, 

hanem inkább hálát adsz azért, hogy Én, Jézus, nem vágyaid megvalósítására 

teszem a hangsúlyt, hanem lehetőségeid és képességeid szerint teszlek he-

lyedre. 

Vedd nagyon komolyan a reggeli imát! Megáldalak az 

                    ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

3149. 

Kérdező: FESZÜLTSÉGBEN ÉLEK 

 1. Ellentmondásban vagyok körülményeimmel. 

 2. Hogyan számolhatnám fel megkötözöttségeimet? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Körülményeid valóban kirívóan ellentétben vannak azzal, amit te - 

minden bizonnyal joggal - belül megélsz. Mégis azt kell mondanom, hogy 

saját boldogságod, benső békéd megtalálására nem kívülről kell elindulnod 

befelé, hanem belülről kifelé. Mit jelent ez? Először élesen fogalmazom meg 

mondanivalómat, utána finomítok. 
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 Önmagadért élj, és ne azokért, akik körülötted vannak! A „másért élés” 

nem azt jelenti, hogy mások vágyait vedd figyelembe, hanem azt, hogy a sa-

ját benső békéd és boldogságod érdekében ne személyekben, hanem felada-

tokban gondolkodj! Így teszel legjobbat azoknak is, akik körülötted élnek, és 

nem úgy, ha értük élsz! Te nem tudva, de tudatlanul bűnrészes vagy! Az 

eredmény viszont ugyanaz: benső békétlenség benned! Bizony, nem az 

eredmény, hanem a függetlenség a fontos! Az a szabadság a fontos, amely 

lehetővé teszi a Szentlélek működését benned (2Kor 3;17)! 

 2. Benső szabadságodnak létfeltétele az, hogy ne környezetednek akarj 

megfelelni, hanem a benned boldogító módon élő Istennek! Ennek gyakorlati 

megvalósítása a következő módon történik: 

 Reggel tedd fel magadnak a kérdést: mit kíván ma tőlem Isten? Az első 

válaszod mindig az kell hogy legyen! BOLDOGSÁGOT! Igen! Isten minden 

szellemi teremtményétől azt kívánja, hogy boldog legyen, tehát a lelki békéje 

érdekében tegyen meg mindent, amit meg tud tenni. Aki mindent megtesz 

lelki békéje érdekében, amit megtehet, és nem az áll előtte, hogy mit szeretne 

megtenni, mit szeretne megszerezni, az feltétlenül rendeződik idegileg, az 

feltétlenül emberséges marad minden körülményben. 

 Az önszeretet csúcsérték! Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! 

 A földi élet egy véget nem érő szabadságharc vágyaid és lehetőségeid 

között. Neked az utóbbit kell győzelemre segítened, mert csak ez hozhat 

benső békét számodra! Aki nem ezt a harcot vívja önmagában, hanem má-

sokkal veszekszik, vitázik, harcol, az akár győz, akár legyőzik, mindenkép-

pen vesztes marad! Igen, mert tönkremegy idegileg! 

 Ha megérted e levelem lényegét, akkor megérted ígéretemet, amelyet 

megtalálhatsz Máté evangéliumában (11;28), és amely neked is szól!  

                          Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3150. 

Kérdező: MILYEN IMA A LEGHATÉKONYABB? 

 1. A kötött vagy az egyéni ima a hatásosabb? 

 2. Különböző családtagok harmóniája lehetséges-e? 

 3. Van gyógyíthatatlan betegség? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Az imádkozik, aki Istenhez emeli lelkét. Mindig olyan imaformát 

kell választani, amely ezt elősegíti. Nem lehet tehát azt mondani, hogy egyik 

imaforma jó, a másik nem jó, mert ki-ki különböző körülmények, különböző 

lelki hangoltságok, különböző imaformák által felel meg annak a követel-



 6 

ménynek, hogy  lelkét az Istenhez emeli. Ami egészen biztos, az az, hogy a 

személyes imádságot és a ti korotok emberének Általam ajánlott párbeszéd-

imát nem hanyagolhatja el az, aki lelkileg fejlődni akar. 

2. Aki családi békére, harmóniára törekszik, az álomvilágban él! Még 

Én, Jézus, sem voltam mindig harmóniában a Földön saját Édesanyámmal, 

Máriával, holott nála különb szellemi lény nem volt közelemben! Hogy is le-

hetnétek ti állapotszerű harmóniában egymással a Földön? 

 Mindenkinek arra kell törekednie, hogy Velem, Jézussal, legyen har-

móniában. A több már nem is érdekes. Akkor vagy harmóniában Velem, ha 

elfogadod Tőlem az Én békémet! Ez nem olyan, mint a világ békéje, tehát 

nem fegyverszünetről van szó, hanem arról, hogy szabad utat adsz Nekem 

magadban. A nemártás, megbocsátás, szolgáló segítés jól ismert útját kell 

vállalnia annak, aki az Én békémben akar élni! 

 3. Nincs gyógyíthatatlan betegség, hisz még a halott feltámasztása is 

lehetséges! De mivel a Földre mégiscsak azért jöttetek, hogy egyszer meg-

haljatok, ezért ne a test gyógyítására tegyétek a hangsúlyt, hanem a szeretet-

ben való növekedésre.  

Ehhez hozzájárulhat a testi betegségeknek, így a genetikai betegségek-

nek mondott betegségek gyógyulása is, de ezek a karmikus betegségek köz-

vetlenül nem gyógyíthatók, csak közvetve. Vagyis úgy, hogy azok, akik vál-

lalják a karmikus betegségeikkel együtt élve azt, amit feladatként el kell vé-

gezniük naponta, remélhetik, hogy leoldódnak róluk ezek az általuk már szü-

letésük előtt felvállalt „adósságtörlesztések”. 

                 Megáldalak a BIZALOM és a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3151. 

Kérdező: NEM ELLENTMONDÁS A FELTÁMADÁS ÉS REINKRNÁCIÓ? 

 1. Mit jelent az, hogy feltámadunk, ha van reinkarnáció? 

 2. Segíts önkicsinylésem legyőzésében? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Először a feltámadásról szólok pár szót, utána a reinkarnációról. A 

kettő nem ellentétben, hanem szorosan kapcsolatban van  egymással.  

 Amikor valaki alszik, olyankor nem tud arról, hogy milyen az, mikor ő 

ébren van. Nem, mert nem is tudja, hogy alszik. De ha felébredt, akkor visz-

szaemlékezhet álmaira. Bizonyos értelemben így vagytok a halál utáni és a 

halálon inneni élettel is.  

A halálon inneni élet a halál utáni élethez mérten olyan, mint az alvó 

állapot az ébrenléthez viszonyítva. A halál utáni élet egy igazi ébredés ahhoz 
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képest, amit a Földön ébrenlétben éltek. A földi élet csupán „alvás” a halál 

utáni élethez képeset. Ezért, amint az álomban, úgy a földi ébrenlétben sem 

tudtok „visszaemlékezni” igazi ébrenlétetekre, tehát a földi halál utáni élete-

tekre. Míg a halál után nagyon is világos lesz előttetek előző földi életetek! 

 Természetesen van egy óriási különbség! Az alvás állapotában nincs 

erkölcsi felelősség, míg éber állapotban van! Tehát az éber állapot erkölcsi 

értelemben közelebb áll, sőt, azonos a halál utáni élet állapotával! Csupán 

LÁTÁS- különbség van a kettő között! A Földön hitben lát az, aki él, a földi 

élet után pedig színről színre. 

 A feltámadás mindenkiben már a földi életében elkezdődik akkor, 

amikor újjászületik saját testében! E feltámadás addig, amíg valaki ilyen ál-

lapotban a Földön él, csupán hitben tudatos benne. Ezt hívjátok üdvbizonyos-

ságnak. A földi halál után pedig színről színre, véglegesült módon éli meg a 

saját föltámadását az újjászületett. 

 Akik a Földön saját testükben nem élték meg az újjászületésüket, azok 

a haláluk után újra kapnak lehetőséget, hogy - pluszszenvedést felvállalva - 

az újjászületés reményében újra megszülessenek a Földön. Azért kell plusz-

szenvedést is vállalniuk, mert vétkeik mellé többletként rágja lelküket előző 

életüknek éppen az a mulasztása, ami miatt nem születtek újjá a Földön, s 

ami miatt nem találhatják meg helyüket a mennyek országában (János 3;3).  

Az újraszületést Isten részéről fel lehet fogni kegynek, de annak részé-

ről, aki kénytelen újraszületni, feltétlenül többlet-szenvedést jelent az előző 

életeihez viszonyítva. Bizony igaz, hogy a szeretetnek igazságban, az igaz-

ságnak pedig szeretetben kell megnyilvánulnia! 

Az újjászületettek tehát boldogító feltámadásuk véglegesülését élhetik 

meg földi haláluk után. (Ezt ne keverjétek össze a világvégével!) 

2. Amint apostolaim figyelmét arra hívtam fel, hogy ne az általuk meg-

tapasztalt csodáknak örüljenek, hanem annak, hogy be van írva a nevük a 

mennyben (Lukács 10;20), úgy neked is azt mondom, hogy ne az legyen 

örömöd forrása, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Egyetle-

nem vagy! Senkit a világon nem szeretek úgy, mint téged. Ezért van csak 

EGY belőled, és nem is lesz belőled kettő soha. Soha nem fogok senkit úgy 

szeretni, mint téged! 

Ha ez az önértékelésed gyökere, akkor olyan szőlővessző vagy, aki a  

tőkéhez tartozás miatt örül, tehát tudja, hogyha önmagának örül, akkor Ne-

kem örül, és ha önmagát ócsárolja, kicsinyíti, akkor Engem, Jézust, a szőlő-

tőkét ócsárolja, kicsinyíti. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
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******************************************************* 

3152. 

Kérdező: EGY KÖRRŐL ÉS MAGAMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT 

 1. Egy kör megszervezéséről kérdezem a HANG-ot. 

2. Álmaimról, benső élményeimről kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Akár álomban, akár ébrenlétben dönt valaki úgy, hogy jót akar tenni, 

az mindig remélheti azt, hogy áldásom kíséri döntését. 

 Egyetlen szellemi lény sem magányos sziget. Ezért a szeretetnek min-

dig készen kell lenni arra, hogy formát, keretet adjon annak a kiáradásának, 

ami a lényegéhez tartozik. Mert a szeretet nem más, mint a szívjóság kiára-

dása, a jóság megtestesülése. Az ehhez szükséges formát lehet szervezésnek 

nevezni. Csak arra kell ügyelni, hogy ne a forma legyen a lényeg, hanem a 

tartalom! Erre kell a hangsúlyt helyezni! 

 Mivel minden rossz egy elrontott jó, ezért általában az intézményesült 

szeretetet el szokta torzítani az a keretet, amely a formát adja számára. Ennek 

kivédésére nagyon kellene vigyáznotok minden szerveződésnél, minden in-

tézményesülésnél! Egy szerveződés, egy keret akkor helyes, ha a tartalomhoz 

képes igazodni, és nem akkor, ha a tartalmat akarja önmagához igazítani! 

 Álmaid, benső élményeid nagyszerű eszközök lehetnek arra, hogy erő-

södjön benned az Irántam való bizalom, s növekedni tudj hitben és szeretet-

ben, de ezek veszélyt is hordoznak magukban, ha nem teszel nagy hangsúlyt  

az evangéliumaim tanulmányozására, az Általam felkért gondolkodás-

átalakításra (Márk 1;15). Angyalaim, ha fontosnak tartják, meg fogják adni 

azokat az eligazításokat álmodban is, ébrenlétben, lelki élményekben is, 

amelyekre szükséged van ahhoz, hogy azon az úton maradj, amellyel Én, Jé-

zus, azonosítottam Magamat (János 14;6). 

 Nagy lehetőség számotokra az, hogy kapcsolatban állhattok angyala-

immal is. Nekik is van lehetőség arra, hogy növekedjenek Bennem, s erre 

nagyszerű eszköz számukra az, ha segítségüket kéritek! 

 Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3153. 

Kérdező: GYAKRAN VAGYOK SZOMORÚ 

 1. Hogyan növelhető a hit? 

 2. Sokszor szomorú a lelkem. 

 3. Játszik velem a Megtévesztő? 

HANG: "Kedves Barátom! 
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 1. Aki úgy tesz, mintha hinne, az megtapasztalja, hogy a hit is, mint 

minden képesség, gyakorlás útján növekszik. Nem megjátszása ez egy nem 

létező valóságnak, hanem ez a hitnek a gyakorlótere. Minden lelki érték e 

gyakorlótéren növelhető. Aki úgy tesz, mintha hinne, remélne, szeretne, az 

növekszik a hitben, reményben, szeretetben. Aki ennek ellenkezőjére állítja 

be törekvési irányát, az ezekben a lelki értékekben szegényedni fog. 

 2. A bűn után a legnagyobb rossz a szomorúság. Mindent el kell követ-

ned, hogy ezt te ne okozd magadnak. De azt nem tudod kikerülni, hogy má-

sok téged meg ne szomorítsanak. Én, Jézus, sem tudtam ezt kikerülni. Arra 

viszont törekedned kell, hogy a szomorúság, amelyet mások viselkedése 

okoz neked, ne vegye el kedvedet attól, hogy bízz a segítő szeretet minden-

ható erejében. 

 3. A nagy Megtévesztő játéka abból ismerhető fel, hogy mialatt szép 

reményekkel kecsegtet, elrabolja vagy csökkenti erődet arra, hogy a jelent 

megszenteld. Ha olyan tervek merülnek fel benned, amelyek a jelenben erő-

sítenek és serkentenek nagyobb szeretetre, akkor ezek a Szentlélektől kapott 

indítások benned. De a jelen megszentelésénél fontosabb nincs a világon! 

              Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!" 

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

3154. 

Kérdező: ERŐSÍTÉST KÉREK! 

 Pár bíztató szót kérek! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Ha valóban elhiszed, hogy boldogító módon él benned az Isten, akkor 

tudod, hogy nem kell mást csinálod, csak el kell kezdened párbeszédimával 

Hozzám fordulni.  

Aki hisz Istenben, annak mindig van lehetősége arra, hogy olyan gon-

dolatokat tudjon megfogalmazni, amelyek építenek, buzdítanak és vigasztal-

nak. Az ilyen gondoldatoknak mindig a Szentlélek a forrása. 

 Az élő hit az éppen azt jelenti, hogy mindig kinyitható belülről az az 

ablak, amelyen át Én, Jézus, mint a világ Világossága, be tudok áradni lel-

kedbe, szellemedbe, érzelemvilágodba! 

 Amikor azt mondom, hogy benned élek, akkor ez számodra azt jelenti, 

hogy nemcsak benned élek, hanem érted élek benned, mint a te világod Vilá-

gossága! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

****************************************************** 
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3155.  

Kérdező: FÁRADT VAGYOK IDEGILEG 

 1. Idegi alapon vagyok beteg. Mit tegyek? 

 2. Szeretnék lefogyni! 

 3. Hogyan tudnék megtérni? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Szinte minden ideg-probléma alázat-probléma. Az alázat nem más, 

mint a lélek hazatalálásának véglegesült állapota. Az az alázatos, aki nem he-

lyén akar lenni, hanem azt éli meg, hogy a helyén VAN! Minden szellemi 

lény akkor éli meg azt, hogy a helyén van, tehát azt, hogy visszaölelte Istenét, 

amikor egyre jobban tud örülni annak, hogy múlt már nincs, jövő még nincs, 

és jelen sincs olyan értelemben, hogy az gondot okozhatna, mert van 

GONDVISELŐJE! Ez az igazi gyermeki lelkület! Ezt kell megcéloznod 

(Lukács 18;17)! 

 2. A különböző jó tanácsok mellett vannak olyan orvosi javaslatok, 

amelyek nagyszerű gyakorlati útmutatást tudnak nyújtani, hogy egészséged 

károsodása nélkül faragni tudd testi súlyodat. 

 Önfegyelem nélkül nem lehet tartós semmi elhatározás. Ahhoz pedig, 

hogy elhatározásod tartós tudjon maradni, lelki motivációk szükségesek. Na-

gyon tisztán magad elé kell állítanod olyan lelki, tehát örök értékeket, ame-

lyek hatására érdemesnek látod azt az erőbedobást, amely szükséges ahhoz, 

hogy fogyni tudj.  

Ilyen örök érték minden olyan szolgáló szeretet vállalása, amely egyér-

telműen boldogsággal, benső békével fog eltölteni téged a halálod óráján. 

Mert nyilvánvaló, hogy egyetlen ember sem születik azért, hogy egyék, ha-

nem azért eszik, hogy örökké boldogan éljen. Ez pedig komoly önmegtaga-

dások nélkül nem megy. Csak az nyeri meg az ÉLETET, aki vállalja az élet 

elvesztését (Máté 10;39)! 

 3. Aki valóban elfogad Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának, az 

megtért ember. Az tehát a megtért, aki feltételek nélkül megtér Hozzám, Jé-

zushoz! Ennek komolysága és valósága abban mutatkozik meg, hogy megté-

résétől kezdve, amit tesz, Értem teszi! Ha naponta többször is elmondod ma-

gadnak, hogy Értem teszed azt, amit teszel, akkor megtért ember vagy! 

                     Nagyon szeretlek, és megáldalak az  

                      ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3156. 

Kérdező: SZERETNÉK JÓL MÉRLEGELNI! 
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 1. Merre induljak tovább? 

 2. Hogyan biztosíthatom a megélhetésemet? 

 3. Csak azon, annak segítsek, aki kéri? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Pontosan erre a kérdésedre akarok válaszolni minden reggel. A reg-

geli imádságod akkor fog értéket jelenteni számodra, ha ebben megbeszéled 

Velem az elinduló napodat. Ez azért fontos, mert kérdésedre csak akkor ta-

lálsz gyakorlatilag is megvalósítható választ, ha nem a fantáziádra, hanem a 

Velem való megbeszélésre bízod azt, hogy itt és most mi a teendőd. 

 2. Amikor az ég madarairól, a mezők virágairól beszéltem nektek, ak-

kor azokat neked is mondtam (Máté 6;26)! 

 Mindenkinek döntenie kell: vagy ő maga akarja biztosítani a maga 

számára a megélhetést, vagy azt akarja, hogy az Én Atyám biztosítsa azt ne-

ki. Ha az első mellett dönt valaki, akkor Én, Jézus, nem tudok beleszólni az 

életébe, mert úgy döntött, hogy saját magának lesz a gondviselője. Ha a má-

sodik mellett döntött, akkor meg fogja tapasztalni azt, hogy Isten az övéi 

számára a körülményeknek is az Istene. Igen, mert Istent bizton lehet 

GONDVISELŐ Istennek is nevezni! 

 3. Csak azokon lehet segíteni, akik a segítséget elfogadják. Aki kéri, az 

ezzel a kérésével azt nyilvánítja ki, hogy igényli segítségedet. Ha valaki nem 

kéri, annak is fel lehet ajánlani, de segítséget ráerőszakolni senkire nem ér-

demes. Nem, mert azok, akik nem szenvedik meg rászorultságukat - ez szin-

te kizárólag a szellemi, lelki rászorultságra vonatkozik -, nem juthatnak el az 

alázatnak arra a fokára, amely szükséges a lélekben történő fejlődésükhöz. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3157.   

Kérdező: KÜLÖNLEGES NÉP AZ ÉN NÉPEM? 

 1. A magyarság kiválasztottja a Gondviselésnek? 

 2. Milyen módon segíthetek népemnek? 

 3. Miért érzem betegnek magamat? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A zsidóság az Isten választott népe! E népnek, mint népnek, génjei-

be írta Isten azt a küldetéstudatot, amely Bennem, Jézusban, testet öltött. Ez 

a nép, mint nép, ha akarná, a legjobban tudna megérteni Engem, Jézust. Mi-

vel az erkölcsi rendben minden rossz egy elrontott jó, ezért ennek a küldetés-

tudatnak „elrontása”, a múltban csakúgy, mint a jelenben, istengyilkosságba 

torkol, az ezzel járó, az erre a népre zúduló szenvedéssel együtt. 
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 Miután ennek a népnek a küldetéstudata Bennem, Jézusban, testet öl-

tött, ettől kezdve már nem nép, hanem az egyes emberek azok, akik Engem 

befogadva e küldetéstudatot tovább viszik az emberi történelem végezetéig.  

Nincs tehát több választott nép, és nem is lesz soha többé egyetlen nép 

sem választott nép! Nincs, mert mióta bennetek élhetek, értelmét vesztette a 

történelemformálás, mint az erkölcsi értékek továbbadásának eszköze.  

Erkölcsi nevelésről, csak mint erkölcsi önnevelésről beszélhettek, mió-

ta Én, Jézus, megjelentem közöttetek. A lényeget tekintve előtte sem volt ez 

másképpen, de Előttem a legyőzhetetlen tudatlanság mentette azokat, akik jó 

szándékúak voltak. Ma már, pontosan Miattam, legyőzhetetlen tudatlanságra 

nem lehet oly könnyen hivatkozni! 

2. Azt ajánlom tehát, hogy energiáid nagy részét ne a magyarságod tu-

datának növelésére fordítsd, mert bármennyire is szeretem, bármennyire is 

szereted ezt a népet, elmúlik! Arra törekedj, hogy  istengyermekségednek, a 

Velem, Jézussal - mint a szőlővessző a szőlőtőkével -, benső egységet, azo-

nosságot hordozó életednek tudatos felvállalására tedd a hangsúlyt! 

 3. Mindenki, tehát te is betegként születtél, hogy egyre egészségesebb 

légy. Gyarlónak születtél, hogy egyre tökéletesebb légy. 

 A gyakorlatban akkor jársz el a leghelyesebben, ha nem arra teszed a 

hangsúlyt, hogy beteg vagy, és milyen szinten vagy beteg,  hanem arra, hogy 

az egészségednek azt a szintjét, amellyel rendelkezel, arra használd, amire az 

előző pontban a szőlőtőke-szőlővessző hasonlattal felhívtam a figyelmedet. 

 Szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

3158. 

Kérdező: MIT TEGYEK FIAMÉRT? 

 1. Fiam meggyógyul-e? 

 2. Mi a feladata? 

 3. Miben tudok segíteni neki? Átvállalhatom a betegségét? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Minden betegségből meg lehet gyógyulni. Az általad említett 

karmikus betegség, mint minden karmikus betegség, elsősorban nem azért 

van, hogy ne legyen, hanem azért, hogy együtt éljen vele az, együtt éljenek 

vele azok, akit, akiket érint. Ebben az együttélésben juthattok el oda, hogy 

már - mint lefizetett adósság - leoldódik, megszűnik, mert elérte célját. Eb-

ben az együttélésben benne van az, hogy fel/kihasználjátok az adott gyógyí-

tási lehetőségeket is, de nincs bennetek az aggodalom, hogy vajon meg fog-e 
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gyógyulni a beteg. Nincs, mert nem ez a lényeg, hanem az együttélés e beteg-

séggel. 

 2. Az ő feladata sem lehet más, mint az, hogy felvállalja a saját értelmi 

és érzelmi szintjén azt, amit neked is fel kell vállalnod a saját értelmi és ér-

zelmi szinteden. 

3. Mert a te feladatod is az, hogy a magad számára is karmikus felada-

tot láss benne! Neked is törlesztened kell egy olyan adósságot, amelyet azzal 

gyűjtöttél be, hogy nem voltál elég együtt érző előző életedben másokkal, 

akik ahhoz hasonló keresztet cipeltek, mint jelenleg te. 

Szó sem lehet arról, hogy olyasmit vállalj magadra, amit nem te kaptál! 

Neked nem gyermekedért kell élned, hanem helyes módon önmagadért, tehát 

Értem! Aki Értem él, az megérti azt, hogy az önszeretet CSÚCSÉRTÉK! 

„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat”! 

 Tévedsz, ha azt hiszed, hogy gyermeked a te birtokod! Nem! A te 

gyermeked az Én gyermekem! Te egy rövid időre kaptál olyan szerepet, 

amelyben e gyermek által rendezni tudod karmikus adósságodat. De gyerme-

kedet nem te választottad, csupán vállaltad, és ez óriási különbség! Ha nem 

vállaltad volna, ő akkor is lenne, csak akkor nem te lennél az anyja, s neked 

másképpen kellene törlesztened erkölcsi adósságodat! Én, Jézus, is lennék, 

ha anyám nem vállalt volna Engem, de akkor nem Mária lenne az anyám! Ez 

a gondolat is benne volt azokban a szavaimban, amelyeket Márk 3;33-ban 

olvashatsz. 

 Nagyon szeretlek téged is, gyermekedet is! Megáldalak a  

BIZALOM és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

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

3159. 

Kérdező: SZERETNÉK JOBBAN „LÁTNI”, „HALLANI”! 

 1. Férjem halála próbatétel számunkra? 

 2. Még nem hallom jól az Atyát. 

 3. Fiam valóban „kiválasztott”? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Próbatétel és nem büntetés az, amikor olyan fájdalom ér benneteket, 

amelyről nem tehettek. Ha valaki önmagának okoz fájdalmat, az sem Isten 

büntetése! Az Atya szeret benneteket! Én, Jézus, amíg emberként éltem a 

Földön, szinte állandóan azt mondtam és azt tettem, ami az irántatok érzett 

szeretetemet igazolta. Kettőnk Lelke pedig az az állandóan forrásozó SZE-

RETETFORRÁS, aki mindkettőnket ÉLTET! Hogy is mondhatnátok, hogy 

büntet az Isten!? 
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 Férjed életének boldogító gyümölcse az, ha azt akarjátok, hogy büszke 

legyen rátok! 

 2. Lelkiismereted hangja az Isten hangja! Nem is kell arra várnod, hogy 

másképpen halld az Isten hangját! Ha engeded, hogy olyan gondolatok for-

málódjanak meg benned, amelyek téged építenek, buzdítanak, vígasztalnak, 

akkor biztos lehetsz abban, hogy ezek a benned boldogító módon élő, téged 

mindig boldogítani akaró Lélektől jönnek! Amikor Atyámmal beszélsz, ak-

kor lelked fénylik, és felragyog benned az a tiszta Láng, amely világít, mele-

gít, és soha nem éget, nem kormoz! Illetve megszünteti benned a sötétséget, 

és csak azt perzseli fel benned, ami nem te vagy! 

 3. A rendkívüliségekre soha nem szabad hangsúlyt tenni! A boldogság 

minden embernek, legyen az gyermek vagy felnőtt, természetes létállapota! 

Tehát a benső béke az, ami a Földön elérhető legnagyobb boldogság.  

Azok a „rendkívüliségek”, amelyek nem tudnak belesimulni a termé-

szet rendjébe, nem tartoznak benső békétek lényegéhez!  

Senkit sem az minősít, hogy milyen adottságokat kapott Istentől, ha-

nem az, hogy hogyan növekszik benne a szeretet, hogyan növekszik ő a sze-

retetben! Vagyis a nemártás, a megbocsátás, a szolgáló, segítő szeretés 

szentháromsága hogyan él benne. Ez, és csak ez a lényeg! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3160. 

Kérdező: ISTEN ÉS EMBER SZABADSÁGÁRÓL 

 1. Isten és az ember szabad akarata hogyan működik együtt? 

 2. Isten egymásnak rendelt minket a férjemmel? 

 3. Meddig terjed Isten türelme? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Te a VAN-NINCS problémára keresed a választ. Amit Isten akar, az 

van. Amit nem akar, az nincs. Istennél tehát a formai (választási) és tartalmi 

(létezési) szabadság egybeesik. Emberre vetítve az isteni szándékot, már nem 

csupán a létezés szintjén keresi a választ a gondolkodó ember, hanem erköl-

csi szinten, tehát azon a szinten, amelyen eldől minden szellemi lénynek a 

boldogsága, illetve boldogtalansága. Lényegében tehát most erről van szó. 

 A szellemi teremtményeknél csak formai szabadságról lehet beszélni, 

mivel ők képtelenek a maguk számára valódi Istent teremteni, míg az Isten 

képes a Maga számára, képére, szellemi lényeket teremteni. 

 Amikor tehát a szellemi lények szabadságáról beszéltek, akkor tudno-

tok kell, hogy minden teremtett szellemi lény képes akarni, valósnak vélni 
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azt, ami Isten szándéka, akarata szerint NINCS! Ez a boldogtalanság, amely 

mindig valamiképpen bódultság is, tehát az értelem józan használata helyett 

átveszi az irányítást az igaz Isten leváltását megkísérelő pillanatnyi önzésre 

hallgató vágy. Ez azt jelenti, hogy mielőtt egy szellemi lény véglegesülne az-

zal, amire, AKIRE teremtődött, lehetősége van arra, hogy lemondjon erről. 

 Sokan úgy gondoljátok, hogy a boldoggá válás az lemondással jár. En-

nek éppen az ellenkezője az igaz! A boldogtalanság az igazi lemondások út-

ja, mert a boldogtalanságban élő ember szinte állapotszerűen mond le arról, 

amire teremtődött: Istenről, szeretetről, benső békéről.  

Minden ember, minden teremtett szellemi lény természetes létállapota 

a boldogság, vagyis az igazi JÓVAL soha véget nem érően történő azonosu-

lás. A  boldogtalanság éppen abból adódik, hogy valaki erről LEMOND egy 

olyan vágya kedvéért, amelyről maga is tudja, hogy mulandó!  

Ezért nincs örökké tartó elkárhozás! Nincs, mert a szellemi lények ter-

mészetellenes állapota, az ezzel  együtt járó, önmagukon megtapasztalt szen-

vedések miatt, a szellemi lények által örökké nem tartható fenn. Márpedig 

ezt az állapotot csak ők tudják fenntartani! 

Örök boldogtalanság tehát nem létezhet mindaddig, amíg létezik a 

mindenkit örökké boldogítani akaró Isten! Ha Isten lemondana az elkárho-

zottakat is boldogítani akaró szándékáról, akkor változás, hasadás támadna 

Benne, meghasonlana Önmagával. Ha egy szellemi lénynek végleg és meg-

másíthatatlanul tudomásul kellene vennie, hogy Isten sem boldogíthatja, ho-

lott arra teremtette, akkor állapotszerűen kellene olyan istenkáromlást meg-

élnie, amelynek ellenkezőjét az üdvözült lelkek boldog léte állandóan cáfol, s 

e cáfolat mindig ott áll az elkárhozottak tudatában, mindig tudnak az üdvö-

zültekről!  

Igen, mert a Napnál is világosabb a szellemi dimenziókban, hogy min-

denki csak Isten által boldog, és Isten által valóban és örökké mindenki bol-

dog lehet!  

 Igaz, hogy a Földön gyakran könnyebb lemondani a JÓRÓL, mint ra-

gaszkodni hozzá, és könnyebb ragaszkodni a mulandóhoz, mint tudomásul 

venni annak bódító hatását. Ezért mondhattam Én, Jézus, hogy aki Utánam 

akar jönni, az tagadja meg önmagát (Máté 16;24)! De ez az önmegtagadás 

nem a lemondást célozza meg, hanem a JÓHOZ történő ragaszkodást! Ez azt 

jelenti, hogy minden áron, még a földi életed árán is, ragaszkodnod kell ah-

hoz, ami boldogít, és nem szabad ragaszkodnod ahhoz, amiről magad is tu-

dod, hogy előbb-utóbb megtapasztalhatóan boldogtalanít. 
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 2. Isten mindenkit Önmagára teremtett! A duál-elmélet gyökere az, 

hogy az ember alatti világban megtapasztalható polaritásokat rávetítitek a 

szellemvilágra is. A szellemvilágban mindenkit egyedül az a Szeretet boldo-

gít, aki az Isten. Ez a SZERETET irányotokban lehet közvetlen (színről szín-

re látás) és lehet közvetett (az égi lényekkel való közvetlen kapcsolat). Ennek 

értelmét és tartalmát fejeztem ki Máté 22; 29-30-ban. 

 3. Isten türelme végtelen! Isten tulajdonságai azonosak a lényegével! 

Csak a teremtményekről mondható az el, hogy ők vannak, és valamilyenek. 

Istenről csak az mondható el, hogy Isten mindig amilyen, úgy, azáltal van! 

Ezért nem lehet benne változás. Nem, mert nem tud nem lenni! 

 Szeretlek, és megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

3161. 

Kérdező: SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI! 

 1. Megtörténhet-e újjászületésem ebben az életemben? 

 2. Álmaimmal foglalkozzam-e? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Újjászületésed sohasem múlik az Istenen! Istennek leghőbb vágya 

az, hogy szellemi teremtényei, gyermekei, boldogok legyenek, vagyis felis-

merjék magukban Isten boldogító jelenlétét!  

Ehhez a felismeréshez nem kell semmi rendkívüli feladatot vállalnia 

senkinek, csak annyit, hogy Engem, Jézust, ne csak szavakkal, hanem egy 

végleges elhatározással fogadjatok be magatokba.  

Ez akkor történik, amikor ti akarjátok, és úgy történik, hogy erőforrás-

nak fogadtok be magatokba. Ennek komolyságát azzal igazoljátok, hogy En-

gem, a bennetek működni akaró jelenlétemet, erőforrásnak használtok a to-

vábbi életetek szabadságharcaihoz (2Kor 3;17)! 

Válassz magadnak egy napot, amelyen rendre meg fogod ünnepelni azt 

a döntésedet, amely által elfogadtál Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadí-

tódnak. 

2. Álmaid jelrendszerén belül különböző szellemektől kaphatsz külön-

böző hatásokat. Minden olyan álom, amely nem jár együtt benső békével, 

nyugalommal, arra szólít fel, hogy kérd angyalaim segítségét, mert ők akkor 

is tudnak segíteni, ha már útban van feléd valami lehangoló esemény. De 

ilyenkor csak akkor tudnak segíteni, ha erre kéred őket. Ha nem tudnának se-

gíteni, akkor nem jelezték volna neked előre a bajt. Viszont, ha te nem kéred 

őket, akkor hiába jelezték azt, amit jeleztek. Érdemes hát figyelni álmaitokra! 

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 
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****************************************************** 

3162. 

Kérdező: KEVÉS AZ ÖNBIZALMAM 

 1. Szeretnék energiaátadó lenni! 

 2. Szeretném, ha büszkék lennének rám az égiek! 

 3. Nem nagyon hiszek önmagamban. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Te mindenkor energiaátadó vagy! Erkölcsi szinten mindenkit a 

szándéka teszi azzá, ami. A gyakorlatban nincs erkölcsileg közömbös emberi 

megnyilvánulás! Amiért teszel valamit, az minősít téged! E téren csupán az 

intenzitásban vagytok egymástól különbözők. 

 Nekem is kívánságom az, hogy egyre intenzívebben áradjon belőled az 

a gyógyító energia, amely lelkileg-testileg segíteni képes másokat Isten felé. 

De a hangsúly a lélek gyógyulásán kell hogy legyen. Mert mit használ, ha va-

laki az egész világot megnyeri is, de lelke kárát vallja? Mit adhat az ember 

cserébe a  lelkéért (Máté 16;26)? 

 Te felsorolsz neveket. Akiket megnevezel, azok semmivel sincsenek 

fölötted! A Szentlélek, aki nem személyválogató, de szerepeket kiosztó, az 

adott szerep mellé felelősségvállalást is követel. Pontosan ezért nem sze-

mélyválogató! A „követel” rovat mindig arányos azzal, amit valaki kapott 

(Lukács 12,48)! 

 A hangsúlyt tehát ne arra tedd, hogy valamit kapj, hanem arra, hogy 

egyre jobban add magad Nekem, Jézusodnak! 

 2. Kérésed úgy is fogalmazhattad volna, hogy szeretnéd, ha egyre job-

ban örülnének neked az égiek. Minden égi lénynek ez a vágya veled kapcso-

latban! Egy egész Mennyország dolgozik azon, megtesz mindent azért, hogy 

e Mennyország benned egyre jobban kiteljesedjék! Magatartásodban a 

SZÁNDÉKOD tisztasága és a CÉL egyértelműsége a mérce. E kettőt nagyon 

kell gondoznod, hogy büszke legyen rád az ÉG! 

 3. Azért nem hiszel magadban, mert nem hiszed mélyen el azt a megje-

lenési formámat, amit kegyelmi módon történő megjelenésnek szoktatok ne-

vezni.  

Igazán és valóságosan benned élek kegyelmi módon! (János 14;23). Ez 

a megjelenési formám nem kevésbé reális annál, ahogy kétezer évvel ezelőtt 

közöttetek éltem. Csinálj úgy, mintha ezt elhinnéd, és akkor egyre jobban 

fogsz hinni önmagadban, mert a kegyelmi rendben EGYEK vagyunk! A te 

lelked Lelke és az Én lelkem Lelke ugyanaz a Szentlélek! Így vagy te szőlő-

vessző azon a szőlőtőkén, amely Én, Jézus, vagyok (János 15;5). 
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 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3163. 

Kérdező: MEDDIG TART A FELELŐSSÉGEM? 

 1. Bátyámmal, anyámmal kapcsolatban van-e felelősségem? 

 2. Meddig felelek gyermekemért? 

 3. Fogok-e találkozni újraszületésemkor anyámmal? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Semmiféle felelősség nem terhel sem bátyáddal, sem anyáddal kap-

csolatban. Ha bátyád téged okol valamiért, az az ő ügye. Neked tudnod kell, 

hogy saját szabadságkörödön belül kell érezned - és csak önmagadért - a fe-

lelősséget, mert az istenszeretőnek mindig minden a javára válik, és az Istent 

nem szeretővel az Isten sem tud csinálni semmit! 

 Akkor teszed a legjobban bátyáddal kapcsolatban, ha nem keresed tár-

saságát. Ez nem szeretetlenség, hanem okosság! 

 Édesanyáddal kapcsolatban is akkor teszed vele a legjobbat, ha hiszel 

abban, hogy örök boldogsága nem rajtad, hanem őrajta múlik! Amit te te-

hetsz, az az érte mondott imádság. Ez azért is fontos, mert téged is gazdagít! 

Nincs az önszeretetnél fontosabb! Az önszeretet ellentéte az önzésnek. Az 

önszeretet lényege a másért élés, míg az önzés lényege a mások kihasználása. 

 2. Gyermekedért is csak annyiban felelsz, amennyiben a te szabadság-

köröd ezt megmutatja! Minden felnőtt, érett ember rá tud látni, érezni arra, 

hogy a vele együtt élő mikor válik nagykorúvá. Ahogy nő valaki, úgy nő az a 

szabadságköre, amelyen belül felelősséget kell éreznie önmagáért. 

 3. Ugyanaz a kapcsolat nem jön létre mégegyszer senkinek életei fo-

lyamán. Mivel minden újraszületés bizonyos szeretetlenség miatt jön létre, 

ezért nem úgy van, mint egy bukott ember pótvizsgázásakor. Nem kapja meg 

senki ugyanazt a „tételt” újra. Mindig más „tételt” kap. Ez áll nemcsak az 

emberi kapcsolatokra, hanem a munkahelyekre is. Isten nem „kísérletezik” 

az emberrel, hanem különböző lehetőségeket kínál fel mindaddig, amíg kü-

lönböző szenvedések rá nem segítik a lelket arra, hogy önzését elhagyva a 

másért élés szolgálatába álljon. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3164. 

Kérdező: A SZEREPEK MULANDÓK!  

 1. Mi okozza klubunk széthullását? 

 2. Hogyan enyhíthetnék egy nagyon szenvedő ember fájdalmán? 
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 3. Néha nem őszinték az érzéseim. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Embereknek, csoportoknak, egyaránt van olyan Istentől kapott sze-

repük, amely szerep felett az idő egyszer lejár. A szülői szerep is ilyen, a 

szerzetesi szerep is ilyen, bizonyos klubok, csoportosulások is ilyen szerepet 

hordoznak. Ha ezek, szerepük lejártával nem nyitottak a megújulásra, akkor 

bemerevülnek, s létük abban merül ki, hogy tagjai a faj- és önfenntartás ösz-

tönét igyekeznek életben tartani ezekben mindaddig, amíg végül már erre is 

képtelenné válnak. A csupán faj- és önfenntartás ösztönének ápolása egyé-

nekben és csoportosulásokban egyaránt  csak bódítani képes. Ezek önma-

gukban képtelenek már bárkit is boldogítani! 

Vannak olyan tartalmak, amelyek felett soha nem jár el az idő. Ilyen 

tartalmak mindazok, amelyek Engem, Jézust, mint UTAT vállalnak fel. Ahol 

azért jönnek össze a tagok, hogy a hangsúlyt a gondolkodás-átalakításra te-

gyék, tehát a soha senkinek nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás és 

a szolgáló szeretés megvalósítására és tanulására, tanítására, ott soha nem 

kell tartani attól, hogy a csoport szétesik! Ezeket a tartalmakat a Szentlélek 

hozta létre Bennem, mint emberben, és tartja fenn mindazokban, akik enge-

dik, hogy bennük élhessek. 

 Ha csak ketten-hárman azzal a szándékkal jöttök össze, hogy e tartal-

makat tanuljátok élni, akkor Én, Jézus, feltétlenül jelen vagyok, éspedig ter-

mékenyítő módon vagyok jelen köztetek. 

 Tehát ne személyek miatt, hanem az előbb említett tartalom miatt, és 

csak e tartalom miatt légy hűséges, kitartó testvéreid mellett. Személyek, 

klubok cserélődhetnek, de Én, mint ÚT, az idők végezetéig általatok, veletek 

és bennetek maradok mindaddig, amíg ti Általam, Velem és Bennem akarjá-

tok elfogadni és továbbadni a szeretetnek azt az új parancsát, amelyet meg-

hagytam nektek (János 13;34). 

 2. Minden ember azért születik a Földre, hogy szenvedések által tanú-

ságot tegyen arról a szeretetről, amely csak a mennyek országában létezik ál-

dozatok nélkül. 

 A szenvedés önmagában nem jó. De mint eszköz, nagyon alkalmas ar-

ra, hogy ne tudjátok összekeverni a Földet a mennyek országával. A földi 

élet nem azáltal lesz szép, hogy megszűnik rajta a szenvedés, hanem azáltal, 

hogy erősödni képes rajta a remény által az a szeretet, amely a lélek igazi 

otthona. 

 Gyökeres megoldást szenvedésére mindenki csak Nálam, Jézusnál, ta-

lál. Tüneti kezelést lehet elérni különböző bódító fájdalomcsillapítók segít-
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ségével. Természetesen jó, ha a remény erősödését hangsúlyozva, tehát azt, 

hogy már itt és most is Én, Jézus, vagyok a megoldás, a tüneti kezelést is al-

kalmazhatja bárki, hogy fájdalma csillapodjék. A kereszten Én is megízlel-

tem az ecetes epével kevert szivacsot, de nem adtam át magam a bódulatnak. 

 Azért tartom fontosnak hangsúlyozni a remény erősítését, ha valaki 

szenved, mert ha nem erre teszitek a hangsúlyt, akkor elmarad bizonyos 

karmikus adósságok törlesztése, s úgy jár az illető, mint az, aki éppen azt 

kapcsolta ki földi életéből, amiért jött! Ha a lélek kész, de a test gyenge, az 

nem baj. De ha a test kész, vagyis nem szenved, de a lélek gyenge, az baj! 

 3. Az értelem, akarat, érzelem szinte mindig magában hordja a disz-

harmónia csíráját. Ez a csíra egész földi életetek folyamán irtandó, de soha ki 

nem írtható. Gyökere annyira belerágta magát a testbe, hogy csak a test „le-

vetése” után remélhető a lélek zavartalan harmóniája. Amíg a Földön éltek, 

addig testi önmegtagadások által segíthetitek elő az értelem, akarat, érzelem 

harmóniáját. A Földön senki számára sincs önmegtagadás nélkül harmónia! 

A misztikus élet mindig egyben aszkétikus élet is! 

 Megáldalak a LELEMÉNYESSÉG LELKÉVEL!" 

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

3165. 

Kérdező: MEGSZENTELNI, MEGSZENTELŐDNI 

 1. Megszentelni vagy megszentelődni jöttem a Földre? 

 2. A sugallat és a szeretet, amit átadok, Tőled jön? 

 3. Kik húznak vissza, mikor Hozzád akarom emelni lelkemet?  

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Csupán hangsúlytevésről lehet szó, amikor különválasztod a meg-

szentelést és a megszentelődést. Te azáltal szentelődsz meg, hogy másokat 

igyekszel megszentelni. 

 Megszentelni másokat annyit jelent, hogy elsősorban önmagadban, az-

tán  másokban is, Engem, Jézust, tudatosítasz. Én, Jézus, minden rászoruló-

val azonosítottam Magam (Máté 25;40). Csak az szentelődik meg, csak az 

mondhatja magáról, hogy Atyám áldottja, aki a másikra figyelő és másokat 

szolgáló szeretet útját járja. Tedd ezt, és élni fogsz! 

 2. Mindaz, ami épít, buzdít, vígasztal, az Tőlem van. Ezek lehetnek ár-

nyaltabbak, erősebbek, de csak ezek azok, amikről bizonyos lehetsz, hogy 

sem te, sem az ősellenség ezeknek nem lehet forrása. 

 3. „Kívülről” nem lehet senkit „lehúzni, elhúzni” Tőlem. Minden ben-

ned lévő erőnek „irányát” te adod meg! Óvakodj attól, hogy rajtad kívüli 

okokban akard megtalálni saját gyarlóságod gyökerét! Senkinek sem szól 
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mások szívének bőségéből a saját szája (Lukács 6,45). Én senkit nem enge-

dek erején felüli kísértésbe esni! Se jobb, se rosszabb nem lehet senki mások 

által. Mindenki csak azáltal lesz jobb, ha befogad Engem, Jézust, és azáltal 

lesz rosszabb, ha ezt elmulasztja. 

 Mindenkinek, mindennap döntenie kell! Ha nem dönt, akkor mulasz-

tással vétkezik, ha dönt, akkor a CÉL, amely mellett döntött, fogja őt minősí-

teni! 

 Aki magában legyőzte önzéseit, szeretetlenségeit, az elvben legyőzte a 

világot! Győzelmed gyümölcsét elsősorban önmagadban kell érezned, s az-

tán környezetednek is tanúságot kell erről tenned.  

Nem az a megtért ember, aki önmagáról állítja ezt, hanem az, akiről 

családja állítja, hogy sokkal nyugodtabb, figyelmesebb, segítőkészebb kör-

nyezete iránt, mint volt előbbre! 

     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

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

3166. 

Kérdező: AMI NEM A LÉNYEG 

 1. Mi a karmikus életem? 

 2. Mikor és ki által találkoztam Jézussal? 

 3. Milyen az én férjem? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Tisztáznom kell egy fogalomzavart benned. Mindenkinek az élete 

karmikus élet. A karma egy olyan sorsvonal, amelyen a különböző görcsök, 

gubancok számotokra megoldandó feladatok. 

 Saját életed nehézségeit Általam, Velem és Bennem feltétlenül képes 

vagy úgy megoldani, hogy szíved békéjét át tudd venni Tőlem. Én, Jézus, 

azért jöttem közétek, hogy az Én békém legyen a ti békétek is. EGY kell le-

gyünk ahhoz, hogy a Szentlélek legyen mindkettőnk Lelke, vagyis, hogy  az 

Én békém a te szíved békéje is legyen! 

 2. Gondolj bele kérdésedbe! Egy igazi műremek nem jelentheti a szem-

lélő számára azt, hogy a kerettel foglalkozzék! 

 3. Amint téged sem vagyok hajlandó kiadni másoknak, még médiu-

momnak sem, úgy másokat sem vagyok hajlandó kiadni sem neked, sem má-

soknak. Örülnék, ha átvennéd Tőlem, Jézustól, ezt az életszemléletet.  

Életetek legfőbb problémái abból adódnak, hogy ítéleteket mondtok 

egymásról. Sokkal boldogabbak tudnátok lenni, ha azzal törődnétek, hogy 

hogyan tudnátok jobban keresni az Isten országát és az Ő igazságát. Ha ezt 

tennétek, akkor semmiben nem szenvednétek hiányt (Máté 6;33)! 
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 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3167. 

Kérdező: KAPCSOLATAIMRÓL 

 1. Miért nem sikerülnek párkapcsolataim? 

 2. Apám is eltaszít magától. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Valójában jól sikerült párkapcsolat nem is létezik, mert minden szel-

lemi lényt csak Én, Jézus, tudok betölteni, boldogítani. Ennek egyszerű ma-

gyarázata az, hogy Isten mindenkit Önmagára, tehát arra az Istenre teremtett, 

aki Bennem megtestesült. Így csak Általam, Velem és Bennem lehet minden 

szellemi teremtmény boldog.   

Amíg valaki arra számít, hogy az Én helyemet egy másvalaki be tudja 

tölteni,  addig kínzó magány fogja őt szorongatni minden kapcsolatában. 

 Ha egyértelművé válik benned az, hogy csak Általam, Velem és Ben-

nem lelheted meg szíved békéjét, akkor feltétlenül gondoskodni fogok rólad 

minden tekintetben. Képes leszel arra, hogy harmóniát találj, élj meg magad-

ban. Nagylelkűségben Én, Jézus, felülmúlhatatlan vagyok! 

 2. Édesapádnak az általad visszautasításnak vélt magatartása jogos. 

Részéről nem szeretetlenségről, hanem egy pótcselekvés megakadályozásáról 

van szó. 

 Drága Gyermekem! Hidd el, hogy Én, Jézus, benned élek, és érted élek 

benned! Én vagyok a te életed ÁLDÁSA! Az a rövid kis földi élet, amely hi-

ted erősítésére szolgál, egy soha véget nem érő boldog színről színre látássá, 

kimondhatatlan méretű tapasztalati valósággá változik akkor, amikor ez 

számodra a legalkalmasabb pillanat lesz. Ne félj! Higgyél, bízzál Bennem! 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3168. 

Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 

 1. Hogyan vezethetem fiamat Isten felé? 

 2. Jó úton haladok-e most? 

 3. Megtaláltam-e az igazit? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Fiad iránt érzett szereteted nem más, mint az Én, a te Jézusod szere-

tete benned feléd! Jól értetted. Kérdésedet így is feltehetted volna: „Hogyan 

vezethet engem Jézus Önmaga felé?”  A válasznak egyértelművé kell válnia 

benned! 
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 Én, Jézus, megmutattam és elmondtam nektek egy életutat, amellyel 

Magamat azonosítottam! Segíteni a nélkülözőkön, megbocsátani a megbán-

tóknak, meglátni mindenben építő, buzdító, vigasztaló üzenetemet, és meg-

vallani igaznak azt, amit igaznak tartasz!  

Én, Jézus, így próbállak Magamhoz vonzani benneteket. Ha engeded, 

hogy benned így éljek, akkor fiadat is igyekszem Magamhoz vonzani. Sem 

te, sem más Nélkülem semmit nem tehettek!  

 2. Benned élek! Ha időt és körülményt biztosítasz arra, hogy meghalld 

lelkiismereted szavát, akkor el tudom mondani, hogy mi a véleményem je-

lenleg rólad. Senki nem megy el Tőlem, aki Hozzám jön, úgy, hogy meg nem 

hallgatnám, úgy, hogy meg ne hallhatná a róla alkotott véleményemet. Vár-

lak, bármikor jössz! 

 3. Rajtam kívül más „igaz” nincs. Akiben Én, Jézus, élhetek, csak az 

lehet az IGAZI számodra. 

 Drága Gyermekem! Azt nem tudom megtenni, hogy a rád váró szenve-

désektől megkíméljelek. Valódi ember vagy, akinek vállalnia kell döntései-

nek következményeit. Amit viszont meg tudok ígérni, az az, hogy Nálam 

mindig megtalálhatod lelked nyugalmát. Ha nem csökkenthetem terhedet, 

akkor növelhetem erődet! Ezeket azért mondtam feltételes módban, mert Én, 

Jézus, mindig ölelő karokkal várlak. A visszaölelés azonban mindig a te fel-

adatod marad! 

 Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

3169. 

Kérdező: JÖVŐMRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 

 1. Hogyan alakul testi egészségem a jövőben? 

 2. Férjem egészségi állapotáról érdeklődöm. 

 3. Érezhetem-e újra a kezdeti erős hitemet? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Jézustól valóban ezt akarod kérdezni? Valóban annak érzed komoly 

súlyát, a megtestesült Isten válaszára várva, ami szükségszerűen mulandó 

eszköz csupán? Kérlek, ne tedd ezt!  

Ne, mert a benső békéhez, egy szellemi lény valódi boldogságához 

semmi köze annak, hogy milyen testi állapotot vállalt, mielőtt megszületett. 

Ami a döntő, az az, hogy akár „egészséges”, akár beteg, hogyan használja fel 

állapotát a szíve szeretetének kibontakoztatására. 

A döntő az, hogy a halála óráján, hogyan fog visszaemlékezni döntése-

ire, törekvéseire, mennyire tud örülni annak, hogy már elhagyhatja a nyo-
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masztó földi élet terheit, és végre befuthat életének vonata a boldog végállo-

másra. 

 Szeretettel kérlek, ne a mulandó, hanem az örök értékek megszerzésére 

tedd a hangsúlyt, s akkor minden, ami eszközjellegű - ilyen az „egészség” és 

minden mulandó anyagi eszköz - hozzáadatik neked is (Máté 6;26)! 

 E szót „egészség”, azért tettem mindig idézőjelek közé, mert minden 

ember magában hordja a halál csíráját. Minden ember halálra ítélt ember, te-

hát állapotszerűen beteg ember! 

 2. Férjed egészségi állapotáról érdeklődj az orvosánál! 

 3. Érzések nélkül nem lehet élni. De a hitből élőnek tudnia kell, hogy 

hitét nem érzésekkel kell mérnie, hanem azokkal az áldozatokat vállaló cse-

lekedetekkel, amelyek szeretetének megnyilvánulásai.  

E hitnek az ereje, nagysága attól függ, hogy mennyire gyakorolja valaki 

a hitből élést. Hitből élni azt jelenti, hogy mindennap és minden órában úgy 

kell élned, mintha hinnél! A hit gyakorlótere tehát a hétköznapi élet, örömé-

vel, bánatával, érzelmeivel, kedvtelenségével, fáradékonyságával együtt. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3170. 

Kérdező: HOGYAN VÉLEKEDIK ISTEN RÓLAM? 

 Elégedett-e velem Istenem? 

HANG: "Drága Barátom! 

 A leveledben leírtak alapján magad is tudod, hogy nagyon örülnek ne-

ked a mennyben. Különösen nagy öröm Számomra, hogy nem másoktól és 

kívülről, hanem Tőlem, a benned élő Lelkemtől, tehát belülről veszed tudo-

másul azt az IRÁNYT, amelyet döntéseid alapján követni akarsz. 

 Tudnod kell, hogy Én, Jézus, soha senkit nem büntetek meg. Tudnod 

kell, hogy minden szellemi lény pontosan azért felelős lény, mert döntései-

nek következményeit is viselnie kell. 

 Állíts be magadnak mindennap egy olyan időpontot (legalább negyed-

órát), amikor visszatekintve az előző napodra, hálásan meg tudod köszönni 

áldásomat, és előre tekintve kérni tudod Tőlem, a te Jézusodtól, az általad is 

jónak látott terveidhez áldásomat.  

Ha ezt teszed, akkor együtt örülünk, együtt bánkódunk, együtt szenve-

dünk és együtt leszünk boldogok mindaddig, amíg együtt el nem jutunk oda, 

ahol már nincs gond és szenvedés, csak soha véget nem érő EGYÜTT-

BOLDOGSÁGUNK van! 

 Nagyon bízom benned! Megáldalak  BIZALOM LELKÉVEL!" 
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****************************************************** 

3171. 

Kérdező: LEHETNEK TITKAINK? 

 1. Tudja-e a szellemvilág gondolatainkat? 

 2. Milyen szinten állok lelkileg? 

 3. Valóban Jézus hangja szól bennem? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. A szellemvilág részben tudja gondolataitokat. A szellemvilág sze-

mélyei nem mindentudók! Isten mindent tud. De teremtményei nincsenek tel-

jesen kiszolgáltatva egymásnak, úgy sem, hogy mindenki mindenkiről min-

dent tudhatna. Még Rólam, Jézusról, sem voltak mindannyian egészen bizto-

sak arról, hogy ki is vagyok tulajdonképpen. Minden szellemi lénynek joga 

van ahhoz, hogy olyan titkai legyenek, amelyeket csak az Isten tudhat. 

 2. Senkinek, így neked sincs stabil szinted. Mivel Isten minden szelle-

mi teremtményében boldogító módon van jelen, ezért a te benső békéd, Is-

tennel, önmagaddal, embertársaiddal megélt benső harmóniád mindenkor 

jelzést, tájékoztatást ad arról, hogy milyen szinten vagy erkölcsileg. 

 3. Mikor „Hangot” hallasz magadban, kérdésed jogos, hogy kitől jön e 

hang. Minél többet foglalkozol az evangéliumaimmal, annál jobban tisztul 

benned a szellemek megkülönböztetésének a képessége. 

Ha szándékod jó, vagyis a jót akarásod egyértelmű, és célod Isten na-

gyobb dicsőségére tenni azt, amit a benned megszólaló „Hang” hatására ten-

ni akarsz, ha nyitott vagy arra, hogy lehet jobb is, mint amit itt és most te a 

legjobbnak gondolsz, tehát, ha nem gondolod magadat tévedhetetlennek, ha-

nem szívesen figyelsz mások érveléseire, akkor nagy a valószínűsége annak, 

hogy Én, a te Jézusod, szólok hozzád, amikor „Hangot” hallasz magadban. 

  Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

3172. 

Kérdező: KERESŐ EMBER VAGYOK 

 A jézusi utat keresem. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Mivel Én, Jézus, azért jöttem, hogy keressem és megtaláljam azt, aki 

elveszett, te pedig Engem keresel, amikor azt az utat keresed, amellyel Én 

azonosítottam Magamat, így mindketten biztosak lehetünk abban, hogy nem 

mehetünk el egymás mellett! 

 Ahhoz kétség nem férhet, hogy Én, Jézus, nem megyek el melletted, 

hisz benned élek! Te akkor fogsz kapcsolatba kerülni Velem, ha magadban 
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találsz Reám. Akkor találsz Rám magadban, ha szíved szemét nyitva tartod. 

A szíved szeme a HIT. Akkor van nyitva szíved szeme, ha elhiszed, hogy Én, 

Jézus, nemcsak benned vagyok, de boldogító módon, tehát érted vagyok 

benned. Azért vagyok benned, hogy csak az történhessen veled „kívülről” is, 

ami javadra válik. Azért mondom, hogy „kívülről” is, mert „belülről” nem 

válik minden javadra! Csak az válik „belülről” is javadra, ha vállalsz Engem, 

Jézust, „belülről”, tehát úgy, mint barát a barátját, testvér a testvérét, sőt to-

vább megyek, mint jegyes a jegyesét! Ekkor válik minden kívülről is javadra. 

 Hidd el, hogy az, aki Engem keres, már meg is talált. Ez nem ellent-

mondás! Nem, mert már „indulási szinten” kellett, hogy megtaláljon Engem, 

különben nem lenne a keresés útján. Ennek az Engem megtalálásnak egy 

végleges „hazatalálás” kell legyen a vége! Tehát egy félreérthetetlen 

ÜDVBIZONOYOSSÁG! 

 Mivel az Engem keresés egyenlő az Engem szeretéssel, az Utánam vá-

gyakozással, ezért ennek állapotszerűnek kell lennie. Pontosan az állandósá-

ga igazolja valódiságát. Egyre jobban, egyre tökéletesebben kell Rám talál-

nod, mivel fejlődő lény vagy. Az Engem visszaölelés a földi halál után sem 

mondhatja azt, hogy eddig és nem tovább! Most Isten gyermekei vagytok! A 

Földön el sem képzelhetitek, hogy még mivé lesztek (1János 3;2)! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3173. 

Kérdező: SZERETNÉK PÁR ÉVET MÉG BOLDOG LENNI! 

 1. Lehetünk-e boldogok azzal, akit szeretek? 

 2. Egészségem enged-e még pár évet jól élnem? 

HANG: " Drága Gyermekem! 

 1. Hinni akarok benned! Igen. Én, Jézus, hinni akarok azoknak a sza-

vaknak, amelyek szívem szándéka szerint hangzanak el szívetekből. Ilyen ki-

jelentésed az is, s ebben hinni akarok, amely azt hangsúlyozza leveledben, 

hogy felkészültél válaszom elfogadására, bármi legyen is az. 

 Nem lehetsz boldog azzal, akit szeretsz. Nem, mert ő sem lehet veled 

boldog. Senki nem lehet boldog mással, csak Velem, Jézussal! Te csak azzal 

lehetsz boldog, aki vallja és éli, hogy Velem, Jézussal, boldog! 

 Ne akarjátok szétszakítani magatokban a földi és az örök boldogságot! 

Ne akarjátok, mert nem lehet! Nincs két boldogság! Nem kétféle boldogságra 

teremtett benneteket az Isten, csak egyfélére! 

 Boldog csak az lehet az örökkévalóságban, aki boldog, tehát háborítat-

lan szívet hordoz már a földi életében is! Senki nem lehet lelkiismerete elle-
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nére boldog, csak bódult! A boldogságnak és a bódultságnak semmi közük 

egymáshoz! 

 2. Drága Gyermekem! Nem tehetek róla, de csupa nem-et kell monda-

nom. Nincs pár évig tartó jól élés! 

 Ha valaki bedob pár kupicával, az jól érezheti ugyan magát egy rövid 

időre, de az nem az emberi természetéhez tartozó jó érzés, hanem az értelmé-

től függetlenített érzelmi életét teszik csupán bódulttá! 

 Jól csak az érezheti magát, akinek nyugodt a lelkiismerete! Így vagytok 

teremtve! Ezen senki nem változtathat! 

 Újra és újra fel kell hívnom figyelmeteket arra, hogy ne keverjétek ösz-

sze a bódultságot a boldogsággal, mert a kettő közötti különbség ég és föld! 

 Jóslást ne kívánjon senki Tőlem, Jézustól, hanem ELIRÁNYÍTÁST! 

Nem azért jöttem a Földre, hogy előre elmondjam nektek a jövőtöket, hanem 

azért, hogy a jelenben eligazítást adjak. Ez, és csak ez az Én szerepem! Min-

den esetben, amikor fellebbentettem a fátylat jövőtökről, ilyenkor csak azt 

tettem, hogy elmondtam döntéseitek következményeit. De döntő mindenkor 

a jelen döntéseitek voltak és lesznek! 

 Ne engedj a „szirén” hangoknak! Igyekezz mindig Rám, a te Jézusod-

ra, hallgatni. Ha ezt teszed, akkor már itt a Földön is meg fogod tapasztalni, 

hogy Isten a körülményeidnek is az Istene! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3174. 

Kérdező: NEM TUDOM, MINT TEGYEK! 

 1. Meddig maradhatok munkahelyemen? 

 2. A kölcsönadott pénzemet visszakapom-e? 

 3. Mit várhatok egy újabb kapcsolattól? 

HANG: " Drága Gyermekem! 

 Mindhárom kérdésed a jövőt kutatja, ahelyett, hogy a jelenben megho-

zandó döntéseid felől érdeklődnél. Csak olyan formában beszélek a jövőd 

dolgairól, amilyen formában ezek a jelen döntésedre vonatkozóan téged épí-

tenek, buzdítanak, vígasztalnak. 

 1. Mivel nem vagytok bábuk, hanem értelemmel és akarattal rendelke-

ző szellemi lények, ezért inkább a szellemvilág kérdezheti meg tőled, hogy 

meddig akarsz jelenlegi munkahelyeden maradni. 

 2. Gyakran hangoztattam, hogy legyetek okosak, mint a kígyó, és óva-

kodjatok az emberektől. Az okosság és az óvatosság mindenkor kötelez! Ha 

ezek elhanyagolása kellemetlen következményekkel jár, akkor ez egy olyan 
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tanulópénz, amelyet neked kell kifizetned, és nem Nekem, Jézusnak, helyet-

ted. 

 3. Mindenkor csak annak a kapcsolatnak  van pozitív jövője, amely 

kapcsolatban Lelkem, a Szentlélek, főszerepet kapott. Minden más kapcsolat, 

még a legjobb esetben is, csupán tüneti kezelést tud adni pillanatnyi problé-

máidra. A fájdalomcsillapítók nem arra valók, hogy betegségeket szüntesse-

nek meg, hanem arra, hogy több időt biztosítsanak a gyökeres megoldásra. 

Aki nem erre használja ezeket, az becsapja önmagát, betegsége mélyül, és 

megnehezedik számára az igazi gyógyulás.   

 Nagy szeretettel kérlek: VIGYÁZZ! Vigyázz, nehogy a jövő fürkészése 

megnehezítse a jelenben meghozandó döntéseidet. Ne a következményekre 

tedd a hangsúlyt, hanem a FORRÁSRA! Életed, boldogságod forrása Én, Jé-

zus, vagyok a SZENTLÉLEK által! 

   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

3175. 

Kérdező: GÁTLÁSOS VAGYOK 

 1. Álmomban Lélekkeresztséget kaptam? 

 2. Miért nem tudok beszélni arról, ami bennem van? 

 3. Mi a feladatom a családomban? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Álmodban azt érzékeltettem veled, hogy nagyon szeretlek, és szeret-

ném, ha komolyan foglalkoznál Velem, Jézussal. Ehhez az szükséges, hogy 

ne csak olvasd evangéliumaimat és egyéb könyveket, amelyek Rólam infor-

mációt adnak, de gondolkozz is el szavaimon, és keresd meg azokat, akik 

szintén fontosnak tartják azt, hogy Velem, Jézussal, komolyan foglalkozza-

nak. Mint tudod, ha valami érdekel benneteket, akkor azt nem 

sültgalambként kell várnotok. Éppen azzal igazolod magad előtt is, hogy 

komolyan akarsz venni Engem, ha áldozatok árán is érdeklődsz Felőlem! 

 2. Ha valóban tele lesz a szíved Velem, a te Jézusoddal, akkor fogsz 

tudni beszélni Rólam! Igen, mert a szív bőségéből feltétlenül előjönnek azok 

a kincsek, amelyek egyben „közkincsek” is! 

 3. A senkinek nem ártani, a mindenkinek mindig megbocsátani és a 

szolgáló szeretetet megvalósítani. Ez jelenti azt, hogy elfogadtál Engem, Jé-

zust, Uradnak, Megszabadítódnak. Igen, mert az így megfogalmazott élet-

forma nem más, mint az az ÚT, amellyel egyértelműen azonosítottam Ma-

gamat (János 14;6). 
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 Ne komplikáld az életedet! Minél egyszerűbb vagy, annál jobban tudok 

EGY lenni veled! 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3176. 

Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK TESTVÉREMEN! 

 Magatehetetlen testvéremen hogyan tudok segíteni? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Te a magad részéről akkor teszel meg mindent testvéredért, ha nem 

megértő és vigasztaló szavakkal akarod biztosítani őt szereteted felől, hanem 

ha elhiszed és el is mondod neki, hogy rászorulsz az ő imájára, felajánlásaira, 

állapotának békés felvállalására. 

 Neki nem reményből kell élnie, hanem a jelent kell megszentelnie úgy, 

ahogy erre képes. Isten nem személyválogató, de igenis, szerepeket kiosztó. 

Mindenkinek szerepe az, hogy lehetőségeihez és körülményeihez képest te-

gye meg másokért azt, amit megtehet. Ő sem akkor találja meg szíve békéjét, 

ha fantáziál a jövője felől, hanem ha a jelenben lehetséges módon hasznosítja 

önmagát. 

 Én, Jézus, nem azzal tettem a legnagyobb jót, hogy köztetek járva taní-

tottam és gyógyítottam, hanem azzal, hogy vállaltam a keresztemen azt a 

magatehetetlenséget, amelyet át kellett élnem. 

 Minden élet felelős élet! Ez azt jelenti, hogy minél nagyobb valakinek 

az élettere, annál nagyobb a felelőssége. Aki úgy gondolja, hogy ő magatehe-

tetlen, annak ilyen értelemben nagyon kicsiny a felelőssége a mozgásteret il-

letően. De e kicsiny mozgástérben felvállalnia önmagát, ez nagyon fontos! 

Csak az, aki a kicsiben hű, az remélheti, hogy hű lesz a nagyban is (Lukács 

16;10). 

 Soha nem az a lényeg, hogy mire képes valaki fizikálisan, hanem az, 

hogy lelkében mennyire adja át magát Nekem, Jézusnak! 

 Itt is áll az, hogy nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé dől el min-

den szellemi lény örök sorsa! 

 Imádkozz testvéredért, és éreztesd vele, hogy neked bizonyos értelem-

ben nagyobb szükséged van rá, mint neki rád, mivel te, éppen életteredet ille-

tően, nagyobb felelősséget hordozol. A hit szemével nézve ő irigylésre mél-

tóbb helyzetben van, mint te! 

 Nagyon szeretlek benneteket, és megáldalak az 

 ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

****************************************************** 
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3177. 

Kérdező: MI A FELADATOM? 

 1. Megtér-e valaha férjem? 

 2. Mi a tennivalóm? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Férjed egészen biztos, hogy egykor meg fog térni! Egyszer mindenki 

meg fog térni! Az ő megtérése nem tőled függ!  

 2. A te feladatod az, hogy te térj meg naponta! Igen. Naponta kell „pá-

lyamódosítást” végeznie annak, aki elhatározta, hogy Lelkem irányítása alatt 

akar maradni, tehát a CÉLT, szíve benső békéjét meg akarja őrizni. 

 Neked feladatod az, hogy reggeli imádban nagyon komolyan lásd meg 

azt, hogy miáltal leszel áldás férjed és mások számára az elinduló napon. Es-

te pedig keményen kérd számon magadtól mulasztásaidat. Szeretni tanítani 

hosszú távon csak hiteles ember képes. Tehát az, aki maga is tapasztalatból 

tudja, mit jelent szeretni, és ez őt látható módon boldogítja. Okosakat lehet 

mondani tapasztalat nélkül is, mint ahogy egy szobatudós is tud szépeket 

mondani, de szavaitok hatékonysága, tehát az, hogy "maradandó gyümöl-

csöt" teremjetek, a magatokat is boldogító életáldozatotoktól függ! 

 Kétségtelen, hogy beteg orvos is tud gyógyítani. De ez csak bizonyos 

megszorítással igaz. Csak akkor igaz, ha nem ugyanabban a betegségben, 

legalábbis nem ugyanolyan szinten szenved, mint az, akit gyógyítania kell. 

 Neked tehát a feladatod nem lehet férjed megtérítése. Férjed megtérése 

legfeljebb következménye lehet annak, hogy látva rajtad szíved békéjét, 

örömét, ő is kedvet kaphat arra, hogy a torz istenképe helyébe az Én Atyám 

szerető jóságát helyezze. 

 Magadért felelsz! Magadért valóban felelsz! Csak magadért felelsz! 

Ennek felismerése nagy benső szabadságot biztosít számodra, és nagy erővel 

ruház fel annak érdekében, hogy minél kevesebbet vétkezz mulasztással! 

   Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG és a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3178. 

Kérdező: MIÉRT LÁTOK SZIMBÓLUMOKAT? 

 1. Különböző szimbólumokat látok. 

 2. Álmomban Jézus megdicsérte hitemet. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. A szimbólumok azért szimbólumok, mert sokkal többet akarnak ki-

fejezni, mint a jelek. Az általad lerajzolt szimbólumok tartalma valamikép-

pen elindítja gondolataidat bizonyos tartalmak felé, s e tartalmak különböző 
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esetekben különböző jelentést hordoznak. Olyan ez, mint országotok címere. 

Felhozhat bennetek helyeket, völgyeket, tavakat, folyókat, falvakat, város-

okat, házakat, gyárakat, stb. Az általad felrajzolt szimbólumok oly gazdag 

tartalmat hordoznak, hogy egész könyvek sorozatát lehetne teleírni velük. 

 Benned él Lelkem, s a leveledben közölt szimbólumok különböző al-

kalmakkor különböző lelki, szellemi gazdagodásra adnak neked lehetőséget. 

 2. Valóban nagy érték az, hogy hiszel Bennem. Titeket nem az teljesít 

ki, amit veletek teszek, hanem az, amit ti tesztek Velem, Jézussal. Én, Jézus, 

teljesen kiszolgáltattam Magamat nektek! Bármennyire is furcsán hangzik, 

de igaz: vigyáznotok kell Rám! Aki nem vigyáz Rám, az el fog veszíteni En-

gem. 

 Ha élő hittel hiszel Bennem, vagyis ha szíveddel is igyekszel látni, ak-

kor feltétlenül meg fogod tapasztalni azt, hogy Isten a te körülményeidnek is 

az Istene, s Én, Jézus, nemcsak benned élek, de érted élek benned! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3179. 

Kérdező: ÁLMAIMRA NEM KAPTAM VÁLASZT 

 1.Előző levelemben leírt álmaimra nem kaptam választ. 

 2. Jézus arcát láttam a turini leplen. 

 3. A HIT gyülekezetébe járok. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Aki Tőlem, Jézustól választ kap levelére, az akkor jár el helyesen, ha 

nem azzal foglalkozik, amire nem kapott választ, hanem azzal a válasszal, 

amit kapott. Ha csak egyetlen mondatot is közlök valakivel, ha azt magáévá 

teszi, már elindult üdvössége boldogító útján. 

 2. Sokan és sokféleképpen látnak meg Engem, Jézust, az életükben. 

Hidd el, mindenkinek lehetőséget adok arra, hogy valamilyen formában fel-

ismerjen Engem. Senki nem hivatkozhat arra halála után, hogy nem találko-

zott Velem földi életében! 

 Amit te láttál, azt azért láthattad, mert erősíteni akarlak abban a kap-

csolatban, amelyet Lelkem létesített közöttünk. Részemről mindent megte-

szek azért, hogy észrevedd irántad való szeretetemet. Neked is meg kell ten-

ned mindent, hogy embertársaid iránti szereteted révén kimutasd az Irántam 

való szeretetedet. Ne feledd: a szeretet elsősorban áldozat, és csak másodsor-

ban élvezet. 

 3. Bármely gyülekezetbe jársz, a fontos a forrás és a cél! Ha szíved 

szándéka megegyezik  az Én szándékommal, vagyis azzal, hogy a gyüleke-
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zetben Velem találkozz titokzatos módon, ha célod az, hogy Velem, Jézus-

sal, feltöltődve, gazdagodva indulj tovább életed útján, akkor meg fogod ta-

pasztalni, hogy osztoznod kell sorsomban. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3180. 

Kérdező: MENNYIRE SZŰKÍTHETŐ LE TEVÉKENYSÉGÜNK HATÁSA? 

 1. Leszűkíthető egy népre, országra tevékenységünk? 

 2. Szeretnék megmaradni a helyes úton! 

 3. Lehetek-e fényadó? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Még annál is jobban le kell szűkítenie mindenkinek tevékenységét! 

Tíz-tizenöt embernél többet gyakorlatilag nem tudtok szeretni. Nagyon ter-

mészetes az, hogy azok, akikkel együtt éltek, a legközvetlenebbül élhetik át 

szívetek szeretetét. 

 Ha azt kérdezed Tőlem, Jézustól, hogy van-e olyan náció, amely köze-

lebb áll a szívemhez, mint a többi, akkor erre azt kell mondanom, hogy Isten 

nem személyválogató, tehát Én, Jézus, sem lehetek az. Ha azt kérdezed Tő-

lem, hogy a messze idegenben élő, nagyon rászorulókra több gondod legyen-

e, mint a kevésbé rászoruló, közeledben élőkre, akkor csak azt mondhatom, 

hogy mindig azon kell segítenetek, aki a legrászorulóbb azok között, akit el 

tudtok érni. 

 Tömören tehát ezt válaszolom e kérdésedre: ne népben, nemzetben 

gondolkodj, hanem segíts mindig lehetőséged szerint ott, ahol erre a legna-

gyobb szükség van! 

 2. Az Én vágyam is az, hogy megmaradj a helyes úton. A helyes ÚT 

Én, Jézus, vagyok! Evangéliumaim hű képet adnak Rólam! Ha ezeket tanul-

mányozod, akkor jó úton jársz. Én, Jézus, vigyázok az enyéimre! Egy sem 

veszhet el azok közül, akiket az Atyám Nekem adott. Atyám mindazokat 

Nekem adta, akik önmagukat átadták az Atyának! 

Naponta ajánld föl magadat Istennek! Kérd naponta angyalaim támoga-

tását! Ha ezt teszed, feltétlenül tapasztalni fogod, hogy van GONDVISE-

LŐD! 

3.Ti vagytok a világ világossága! Ha hiszed, hogy benned élek, akkor 

el kell hinned azt is, hogy az Én világosságom nem csak a te világosságod, 

hanem rajtad keresztül mások felé is áradó világosság! Hidd el, hogy fényadó 

vagy, és áradni fog rajtad keresztül is az Én fényem a világba. E feladathoz 

szükséges „technikát” bármelyik fényadó át tudja adni neked. Senki sem 
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fényadó azért, mert méltó rá, hanem azért, mert benne élek! Benned is élek! 

A hívőnek valóban minden lehetséges, ami a lelket építi, buzdítja, vigasztal-

ja! 

 Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL! 

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

3181. 

Kérdező: HÁROM LEVÉLRE EGY VÁLASZ 

 Három levél egy csoportból. 

HANG: "Drága Gyermekeim! 

 Amint médiumom a három levelet elolvasta, azonnal megszólaltam 

benne és ezt mondtam: Nem három választ fogok adni külön-külön egynek-

egynek, hanem egy választ mindháromnak. Igen, mert azonos gyökérből, 

azonos pontból kell elindulnotok mindannyitoknak. Aki az első gombot nem 

jól gombolja be, az hiába gombolja be jól a többit.  

Amíg valaki „kívülről” várja élete kérdéseire a megoldást, addig nem a 

megoldást tartja legfontosabbnak, hanem azt, hogy ne kelljen komolyan ma-

gára vennie felelősséggel döntéseinek terhét. Otthon, munkahely, társ, gyer-

mek, főnök, barát, vállalkozás, ezek mind-mind olyan tükrök, amelyek feltét-

lenül fel akarnak szólítani benneteket valamire. Ez a valami pedig szinte 

mindennap az, hogy belülről, szívetekből halljátok ki azt a teendőtöket, 

amely a szeretetet igazságban, az igazságot szeretetben akarja megfogalmaz-

ni számotokra. 

 A ma problémáira ma, a holnap problémáira holnap kell megtalálnotok 

a megoldást. Ugyanaz a probléma nem ugyanaz ma, mint holnap, mint ahogy 

ti sem vagytok már holnap ugyanazok, mint akik tegnap voltatok. Környeze-

tetekből és önmagatokból, tehát kívülről, belülről olyan alakító formai hatá-

sok érnek benneteket, amelyekkel mindig számolnotok kell! Ezért olyan fon-

tos, hogy higgyetek a bennetek lévő jelenlétemben, mert csak azzal tudok be-

szélgetni, aki elhiszi, hogy jelen vagyok benne. 

 A párbeszédima olyan lehetőség, olyan eszköz számotokra ma, amely-

hez foghatót nem találtok semmiféle szentségben, semmiféle 

szentelményben! Higgyétek el, hogy nemcsak bennetek élek, de értetek élek 

bennetek boldogító módon. Nem is tudok másképpen! 

 Higgyétek el, hogy minden olyan gondolat, amely épít, buzdít, vigasz-

tal benneteket, az Általam - a bennetek boldogító módon élő Lelkem által - 

sugallt gondolat számotokra. Csak annyit kérek, oly csekély alázatot, hogy 

elhiggyétek: minden jónak Isten a forrása! Isten pedig, ha nem hiszitek, hogy 

bennetek van, akkor számotokra nincs is! 
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 Amíg „kívülről” keresitek életetek problémáira a megoldást, addig ar-

ról tesztek tanúságot, hogy rajtatok kívül van az Isten. Ha komolyan, tehát 

életalakító erővel elhiszitek, hogy Isten bennetek él, akkor feltétlenül meg 

fogjátok tapasztalni azt, hogy rajtatok kívül is értetek van az Isten, tehát van 

GONDVISELŐTÖK, így nem lehet gondotok. De a sorrendet nem szabad 

összekeverni! Csak annak tudok kívülről GONDVISELŐJE lenni, aki belül, 

önmagában vigyázza az Én jelenlétemet! 

 Ha önmagatokon kívül akartok eljutni Hozzám, a ti Jézusotokhoz, ak-

kor Istentől is, önmagatoktól is távol kerültök, vagyis elembertelenedtek! A 

boros víz és a vizes bor csak az arányok tekintetében különböznek egymás-

tól. Abban feltétlenül megegyeznek, hogy nem egymás mellett, hanem egy-

másban vannak. Így vagyok Én, Jézus, is veletek. Ezért mondtam, hogy aki 

szeret Engem, ahhoz  elmegyünk Atyámmal, és benne fogunk lakni (János 

14;23). Minden problémátok megoldásának ez kell legyen az alapja! 

 Ti, akik levéllel fordultatok Hozzám, vállaljátok a párbeszédimát! A 

HANG első könyvében bőségesen tárgyalom, magyarázom ennek a hogyan-

ját. Ennek az imának Részemről az alapja az, hogy kegyelmi módon benne-

tek élek. Részetekről pedig az, hogy szívetek szeme nyitva van. A szív szeme 

a HIT. 

 Titokzatos jelenlétem pedig - ahol ketten-hárman az Én nevemben ösz-

szejöttök (Máté 18;20), ott vagyok közöttetek - legyen mindenkor lehetőség 

arra, hogy megfelelő kontroll alatt maradjon a bennetek megszólaló, a min-

dig építeni, buzdítani és vigasztalni akaró HANG-om. 

                              Megáldalak benneteket a  

              HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!" 

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

3182. 

Kérdező: LELKILEG SZERETNÉK SEGÍTENI! 

 1. Hogyan tudnék fiaimnak segíteni lelkileg? 

 2. Lesz-e megfelelő társam? 

 3. Nem megy a "párbeszédima"! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Lelki segítséget fiaidnak és bárkinek egyetlen módon tudsz hatéko-

nyan adni! Úgy, hogy reggelenként megbeszéled velem azt, amit az elinduló 

napon tenned kell, és amit megbeszéltél, arra kérned kell Tőlem, Jézustól, 

áldásomat. 

 Nincs olyan, hogy valakinek ehhez vagy ahhoz az emberhez van külde-

tése, hacsak nem külföldi missziót vállal! Ahhoz van küldetésed, akivel ta-
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lálkozol napjaidban! A szeretni tanítás művészetét kell mindenkinek kifej-

lesztenie önmagában, hogy teljesíteni tudja feladatát a Földön! Ennek eléré-

sére minden, ami körül vesz, és minden, ami benned van, eszköz! 

 A gyakorlatban tehát mindenki csak önmagáért felel! Szíved szeretetét 

olyan igazságban kell kinyilvánítanod, amely alkalmas arra, hogy másokat 

építsen, buzdítson és vigasztaljon. Senki nem térhet meg mások helyett. 

Mindenki felé azt kell mondanod és cselekedned, ami a te szíved békéjét biz-

tosítja! Azt, hogy ez hogyan és mennyire hat másokra, már nem a te asztalod! 

Ez annyit jelent, hogy erkölcsileg gyermekeidért sem, hanem csak magadért 

felelsz! 

 2. Részben már az előbbiekből is következik az, hogy a lényeget te-

kintve senkinek sem lehet olyan társa, aki őt erkölcsileg előnyben részesít-

hetné. 

 Természetesen lehet megkönnyíteni vagy megnehezíteni mások életét, 

de a megkönnyítést is lehet erkölcsileg rosszra, s a megnehezítést is lehet er-

kölcsileg jóra fordítani. Tehát senkinek sem múlik azon a boldogsága, hogy 

könnyítik vagy nehezítik az életét. Minden azon múlik, hogy akár a könnyí-

tést, akár a megnehezítést, ki hogyan fogadja! Tehát semmivel sem lesz bol-

dogabb az életed, ha lesz társad, mintha nem lesz! "Társ-ügyben" nektek kell 

döntenetek, tehát két embernek. "Boldogság- ügyben" is ketten döntünk. TE 

és Én, a te Jézusod! Igaz, "boldogság-ügyben", a lényeget tekintve, csak te 

döntesz, mert Én, Jézus, mindig ölelni akarlak. A te feladatod a "visszaöle-

lés"! 

 3. A párbeszédimához kell egy kicsi hit és kell egy kicsi alázat. De va-

lóban csak egészen csekély! El kell hinned, hogy minden olyan gondolat, 

szó, ami téged épít, buzdít és vigasztal, az Tőlem, Jézustól, jön. Kell legyen 

benned annyi alázat, hogy az ilyen gondolatokat, szavakat ne magadnak tu-

lajdonítsd akkor sem, ha te mondod azokat magadnak. Ennyi az egész! 

 Megáldalak a JÓZANSÁG és az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3183. 

Kérdező: HŰ AKAROK MARADNI! 

 Hála mindenért! Ki akarok tartani szerelmem mellett. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 A hála érzését az a felismerés táplálja, hogy Én, Jézus, amint eddig, 

úgy a jövőben is, gazdagítani, szeretetben tisztítani és erősíteni akarlak téged. 

Ahhoz, hogy ezt meg tudjam tenni, a hangsúlyt arra kell tenned, hogy Mellet-

tem, Jézus mellett, akarj mindenáron kitartani! Ha nem Engem teszel abszo-
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lút első helyre - vagyis, ha nem ismered fel, hogy Hozzám viszonyítva nincs 

második -, akkor nem tudom álmomat megvalósítani veled kapcsolatban! 

Nem tudom megtenni, hogy boldog légy! 

 Egyedül Isten képes boldogítani a szellemi teremtményeit. Minden és 

mindenki más vagy segíti, vagy akadályozza ennek megvalósulását benne-

tek! Segíti, ha mindent és mindenkit eszköznek használtok ahhoz, hogy Hoz-

zám, Jézushoz, közelebb kerüljetek, akadályoz, ha nem így viszonyultok 

egymáshoz. 

 Nagyon szeretlek! Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3184. 

Kérdező: MIKOR LESZ A BÁRÁNYBÓL BIRKA? 

 1. Hogyan keresselek, ha nem ismerlek? 

 2. Párommal hogyan mélyíthetem szeretetkapcsolatunkat?   

 3. A béketűrés hol csap át málészájúságba? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Engem, Jézust, megismerni nem jelenti azt, hogy valaki egy statikus 

állapotba kerül Velem kapcsolatban. Az Engem megismerés egy olyan fo-

lyamat, amely soha nem ér véget. Az örökkévalóságban is „folytatódik”! Te 

csak azért keresel, mert már bizonyos mértékben Rám találtál! Az a szomjú-

ság pedig, amely az „egyre jobban, egyre tovább” szintjén benned van, soha 

nem fog megszűnni, csupán a Velem való színről színre találkozás után már 

nem lesz gyötrő! Ha valakibe beleszerelmesedsz, s együtt élsz vele, akkor 

már nem gyötrő számodra az elmélyülés benne, ha neki is az a vágya, hogy 

elmélyüljön benned. Így vagy Velem, a te Isteneddel, is! Nekem minden vá-

gyam az, hogy egyre jobban elmélyüljek benned! 

 2. Ne arra tedd a hangsúlyt, hogy vele mélyítsd kapcsolatodat, hanem 

arra, hogy Velem legyen egyre mélyebb a kapcsolatod. Ha párod is ezt akar-

ja, akkor helyesen mélyül az egymással megélt kapcsolatotok is. Kapcsolato-

tok elmélyítése tehát következmény! A Velem való kapcsolatotok következ-

ménye! 

 3. A béketűrés sehol nem csap át málészájúságba! Béketűrő az, aki a 

meglátott jóért minden gyalázatot vállal. Málészájú az, aki mások elvárásai-

nak akar eleget tenni. Teljesen mindegy, hogy mindenáron, vagy csak bizo-

nyos áron teszi ezt valaki. Az ilyen nem málészájú akkor, ha jó szándékú. 

Nem, mert az ilyen ember a CÉLT el nem téveszti, és semmiképpen nem vál-

lal bűnrészességet. Ha viszont a pillanatnyi, mulandó érdekei irányítják, ak-

kor nemcsak málészájú, de gonosz is! 
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         Nagyon szeretlek, nagyon bízom benned, és megáldalak a  

                       HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!” 

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

3185. 

Kérdező: ISTEN EGYMÁSNAK TEREMTETT BENNÜNKET 

 1. Hogyan tudnék bízni férjemben? 

 2. A jó Isten azért teremtett, hogy boldogok legyünk egymással! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Megbíznod „látatlanban” senkiben nem szabad! Még Isten sem kí-

ván tőletek feltétlen bizalmat. Még Isten is, először igazolja azt, hogy érde-

mes megbízni Benne, és csak utána várja el tőletek, hogy ti is bízzatok Ben-

ne! 

 Én, Jézus, két fegyvert hagytam rátok: legyetek okosak, mint a kígyó, 

és óvakodjatok az emberektől. E két fegyvert soha nem szabad félretenni! E 

két fegyvert mindenkivel kapcsolatban alkalmaznotok kell! Házastárssal, 

gyermekkel, szülővel egyaránt. 

 2. Isten nem azért teremtett benneteket, hogy egymással boldogok le-

gyetek! Soha nem fog megvalósulni, hogy két ember egymást képes legyen 

boldogítani! Egyedül és kizárólag csak Isten képes boldogítani szellemi te-

remtényeit, tehát az embert is. Üzembiztosan a csalódás utjára lép az, aki 

embertől várja a boldogságának biztosítását. 

 Csak olyan JÓ képes boldogítani az embert, amely JÓT nem kell félte-

nie! Nem kell félnie, hogy elveszíti. A boldogság forrása tehát minden szel-

lemi lénynek saját bensőjében található. Igen, mert Isten minden szellemi 

lényben belülről van jelen boldogító módon. Ez azt jelenti, hogy a boldog Is-

tenre kell magadban rátalálnod, ha boldog akarsz lenni! Ha te más ember 

magaviseletétől várod boldogságodat, és jézusi embernek gondolod magadat, 

akkor szánandóbb vagy minden embernél! Igen, mert sokkal nehezebben tud-

lak rádöbbenteni tévedésedre, mint az, akit még a vallásosság ferde szem-

pontjai nem fertőztek meg. 

                    Nagyon szeretlek, és megáldalak a  

                     TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

3186. 

Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 

 1. Szeretnék tisztán látni! 

 2. Kislányomat meggyógyítod? 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 1. Bármily nagy is a tenni vágyás benned Értem, a te Jézusodért, sem-

miképpen sem nélkülözhető az okosság és az óvatosság! Ne az univerzum 

papjának gondold magad, mert olyan részben nincs, részben pedig, ha lenne 

is, te annál nagyobbnak gondolhatod magadat. Te Isten édes gyermeke vagy!   

Ha egy gyermek kapott valamit szüleitől, azt nyilván azért kapta, mert 

a szülők úgy gondolták, hogy az a gyerek hasznára válik. Te minden egyes 

napot pontosan azért kapod a te mennyei Atyádtól, hogy az hasznodra váljék! 

Hogyan? Ezt neked kell meglátod! Én, Jézus, tudok támpontot adni, de 

„szájbarágósan” nem mondhatom el, nem írathatom le médiumommal min-

den egyes napodat. Mondom hát a leglényegesebb támpontot. Mondom hát, 

hogy hogyan kell begombolnod az első gombot, hogy ahhoz tudd igazítani a 

többit is. Mert az első gomb helyesen történő begombolása a legfontosabb! 

Halljad hát a példabeszédet! 

Egy éhes ember egyszer egy nagy tortahegy előtt állt. Gondban volt, 

hogy hogyan tudná akkorára tátani a száját, hogy a tortahegyet bekaphassa.  

Hiába volt egyre éhesebb, nem tudta kitalálni, hogy hogyan nyelje le az óriási 

tortahegyet. Míg ezen sopánkodott, jött arra egy tündér. Az éhes ember el-

mondta neki a gondját. A tündér ezt válaszolta: Drága jó éhes ember! Ne az-

zal törődj, hogy eltüntesd gyomrodban a tortahegyet, csupán harapj bele 

egyet, és azzal törődj, hogy csillapodjék az éhséged. - Itt be is fejezhetném 

első kérdésedre a válaszomat, de úgy gondolom, hogy kell egy kis buzdítást, 

egy kis magyarázatot is fűznöm hozzá. - 

 Ne akarj nagy terveket megvalósítani! Ezt a munkát bízd Rám! Te csak 

azzal törődj, hogy szíved békéjét akard biztosítani napra lebontva. 

 Arra való a reggeli ima, hogy megbeszéld Velem, mi itt és most a teen-

dőd. Hidd el, hogy mindig az a teendőd, ami a szívednek békét ad. A szívbé-

ke nem következmény! A szívbéke KIINDULÓ PONT! A szívbéke és a si-

kerélmény nem ugyanaz! Bizonytalan lelkiismerettel nem szabad semmit 

tenned! Sem neked, sem másoknak! Minden döntésben ott van az Én BÉ-

KÉM, ha azt a döntést helyesnek tartom. 

Semmiféle bizonytalanságban nem vagyok jelen! Ne tégy tehát semmit 

azért, mert úgy gondolod, hogy abból jó jön ki! Csak azt tedd, amit a jelen-

ben, függetlenül a következményektől, jónak élsz meg! Csak ilyen döntésed 

fog halálod óráján boldogítani. Nem az olyan, amelyre így gondolsz majd 

vissza: „Én azt gondoltam, hogy a jövőben majd.....” Ilyen alapon történő 

döntések mindig a csalódások forrásai! 

 Ha valakitől tanácsot, lelki eligazítást kérsz, az inkább legyen tudós, 

mint szent! A szent a saját meggyőződését csak magára nézve tarthatja irány-
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adónak.  A tudós, mivel első kegyelem  a normális természethez tartozó jó-

zan ész, remélhetően tud adni másoknak is jó tanácsokat, még akkor is, ha 

önmaga nem tartja magát ezekhez. (Amint a beteg orvos is tud gyógytani!) 

Ha így jársz el, akkor tanúságot teszel arról, hogy okos és óvatos vagy! 

2. Gyermeked számára is a betegsége olyan lehetőség, amely őt is, té-

ged is gazdagíthat lelkileg. Ő is, te is bizonyos „adósságot” törlesztetek le 

ennek a betegségnek békés elviselése által, s szívetek békéje, derűje dönti el, 

hogy mikor oldódik le gyermekedről betegsége. 

 Betegként születtetek, hogy meggyógyuljatok, bűnösként születtetek, 

hogy megszentelődjetek! 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

3187. 

Kérdező: MIT KELL HELYREHOZNOM? 

 1. Csoportról, meg nem születettek kereszteléséről kérek véleményt! 

2. Mihály vitatkozott Mózes teste fölött az ördöggel. 

3. Mit kell előző életemből helyrehoznom? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Ahol nevemben jöttök össze, ott Én, Jézus, feltétlenül jelen vagyok. 

Akkor jöttök össze az Én nevemben, ha adni, kapni egyaránt akartok szelle-

mi kincseket úgy, hogy ezáltal közelebb kerüljetek egymáshoz, más szóval, 

Hozzám! 

 Tévedésben van az, aki úgy gondolja, hogy elsősorban a szertartások és 

nem a magatartások a döntőek Isten előtt. Szertartásokra szükség van a Föl-

dön, ahol, amint a beszéd által ismerhető fel a gondolat, úgy ezek által kelle-

ne felismerhetővé válnia a lélek benső szándékának. Sajnos, amint a beszéd 

gyakran nem kinyilvánítja, hanem eltakarja, ködösíti a gondolatot, úgy a 

szertartások is gyakran az ellenkezőjét mutatják annak, amit a szertartást 

igénylő a lelkében hordoz. Igen. A szertartások beavató jellege korotokban 

már alig érvényesül. 

 2. Minden kornak a saját érzelmi, értelmi, nyelvi szintjén tud sugallni a 

Lélek azoknak, akiknek szerepe a sugallatok továbbítása. A gonosz gondolat, 

érzés nem azonos a taszító gondolattal, érzéssel. Ami gonosz, annak nincs 

helye azokban, akikben él az Isten Lelke! Taszító gondolat és érzés viszont, 

amit gyűlöletnek is szoktatok mondani, nagyon is helyénvaló olyankor, ami-

kor keményen egyértelművé kell válni, amikor félreérthetetlen döntést kell 

kinyilvánítani! 
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 3. Ha komolyan foglalkozol Velem, Jézussal, akkor a cselekedeteid 

tükrében naprakészen képes vagy meglátni azt, hogy miben kell változnod, 

mit kell javítanod, mit kell fel/leoldanod abból a gubancból, amelyet előző 

életedből magaddal hoztál. Minél kevésbé tehetsz terheltségeidről, megkötö-

zöttségeidről, annál biztosabb, hogy adósság-törlesztő keresztet hordozol. 

 Nagyon fontos alapelv: a szívbékének - tehát a Földön elérhető legna-

gyobb boldogságnak - ÁRA VAN! 

 Megáldalak az ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3188. 

Kérdező: BIZONYTALAN VAGYOK 

 1. Jézusé vagyok? 

 2. Többszörös gyilkos látása megrémiszt. 

 3. Hogy élhet a Sátán évmilliárdokon át boldogtalanul? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Te valóban az Enyém vagy, mert az Én Atyám mindent átadott ne-

kem, aki, ami az Övé, és te az Ő édes gyermeke vagy, tehát az Enyém vagy.  

A nagyobb hangsúlyt mindig arra tedd, hogy kié vagy, és ne arra, hogy 

milyen vagy! Csak az egymáshoz tartozásunk tudata képes megfelelően ala-

kítani, formálni téged úgy, hogy már a földi életedben is minél többet át tud-

jak adni szerető szívem békéjéből neked.  

Az, hogy az Enyém vagy, ez tény is, folyamat is! Aki az Enyém, az 

egyre jobban az Enyém! Így is mondhatom, hogy aki egyre jobban az Enyém, 

az feltétlenül az Enyém! 

 2. Empátia-készséged pozitív és negatív irányban egyaránt erős. Ennek 

óriási előnye az, hogy sokkal megértőbb tudsz lenni másokkal szemben, mint 

általában az emberek. Nekem, Jézusnak, is az empátia-készségem volt a leg-

szembeötlőbb. Minél empatikusabb valaki, annál emberségesebb! Ez akkor 

is igaz, ha emiatt sok az ellensége. 

 3. Minden szellemi lényben boldogító módon van jelen az Isten! Nem 

is lehet senkiben másképpen, mert Isten a saját boldogságán kívül nem lehet! 

Ez világos és egyértelmű. Akit ez nem érdekel, az boldogság helyett a bó-

dultságot választja, s bizony, ezt évmilliárdokig is választhatja az, aki akarja. 

 Nem akarlak teológiai vitákba sodorni, csupán egy teóriát említek. Ez 

hátha megkönnyíti számodra kérdésedre a megoldást. 

 „Láttam a Sátánt, mint villámot lehullani az égből!” Hátha nem is 

meghatározott személyt, hanem „hivatalt” jelent e szó: Sátán. Éppen úgy, 
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mint e szó: Angyal (Küldött). Hátha már kismilliószor cserélődött ennek a 

„hivatalnak” a hivatalnoka? 

 Azon a területen ahol „tükör által homályban” láttok, nem óhajtok 

„csalhatatlan” dogmákat kinyilatkoztatni. Ezt meghagyom a hittudósoknak. 

Hátha rájönnek egyszer arra, hogy mindaddig, amíg le nem mondanak erről a 

tevékenységükről, addig a veszekedéseknek, hitvitáknak, vallásháborúknak 

aknáit rakják le az emberi történelem országútjain. 

 Mivel már évek óta csak három kérdésre válaszolok, ezért veled sem 

tehetek kivételt. A többi kérdésedre feltétlenül megtalálod a választ az eddig 

elkészült 30 HANG-kötet valamelyikében. Egy piciny kivételt azonban te-

szek. 

Igaz, hogy egylényegű vagyok az Atyával. De ez nem zárja ki azt, hogy 

mindent tudjak nektek közölhető módon. Sok olyan ismeretem van, amelye-

ket nem tudok, nem tudhatok nektek közölhető módon. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3189. 

Kérdező: VÁGYÁLMAIM VANNAK? 

 1. Valóra válhat egy régi szerelem? 

 2. Fiam kigyógyulhat idegrohamaiból? 

 3. Egy örökség miatt vagyok gondban. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A szerelem mindenképpen közelebb áll a bódulathoz, mint a valóság 

helyes felméréséhez. Fiatal korban nagy energiákat tud megmozgatni, de sem 

fiatal korban, sem idősebb korban nem képes arra, hogy a bölcsességet erő-

sítse! Márpedig minden olyan magatartás, amelyből hiányzik a megfelelő 

bölcsesség, nem az erőt növeli, hanem a szenvedéseket. 

 Csak olyan lépésre határozd el magad, amelyet értelmesnek ítélsz, és 

előre láthatóan kiállja a nyilvánosság ítéletének súlyát. Kérd gyakran a böl-

csesség Lelkének segítségét! 

 2. Természetesen kigyógyulhat fiad abból a bajból, amelyben most 

szenved. De ez az ő valódi megtérésétől függ. Én, Jézus, senkit nem tudok 

akarata ellenére Magamhoz édesgetni.  

Ha valaki nem hisz szavaimnak, tanításomnak, az evangéliumoknak, 

akkor előbb-utóbb mindenkinek saját bőrén, kemény szenvedések árán kell 

megtapasztalnia, hogy egyedül csak Én, Jézus, vagyok a megoldás. Nélkülem 

nincs megoldás! Velem van, de csak akkor, ha valaki valóban elfogad, befo-

gad Engem, Jézust, az életébe.  
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Az fogad be, aki rájön arra, hogy számára nincs Nálam fontosabb. Az 

fogad be, aki rájön arra, hogy a Velem való kapcsolatára kell tennie a legna-

gyobb hangsúlyt. Az fogad be, aki nem Engem akar irányítani, hanem enge-

di, hogy Én, Jézus, irányítsam őt! 

 3. Örökösödési ügyekbe nem szólok bele (Lukács 12;13)! 

Ajánlani tudom Máté evangéliumának 6-dik fejezetéből a 25-től 34-ig talál-

ható versek átgondolását. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3190. 

Kérdező: SZERETNÉK VILÁGOSAN LÁTNI! 

 Kapcsolataimról, barátaimról, jövőmről kérdezem az Urat. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Senkinek az élete sincs előre megírva. Csak olyan „jövőbeli” esemé-

nyek mondhatók meg előre, amelyek már folyamatban vannak. 

 A te kérdéseid részben olyanok, amelyek még sok változásnak lesznek 

kitéve, részben pedig olyanok, amelyek mások benső világát érintik. Amint a 

te benső világodról sem adnék soha senkinek információt, úgy mások benső 

világát sem tárhatom fel előtted. 

 Tudok mondani elveket, feladatokat, amelyek segíthetnek abban, hogy 

egyre tisztultabb, megfontoltabb, békésebb légy. 

 Minden egyes nap egy olyan adomány Isten részéről számodra, amely-

ről feltétlenül számot kell adnod magadnak a halálod pillanatában. Nem 

mindegy tehát, hogy mire és hogyan használod fel a kapott napokat! Azon a 

téren, amely téren felelős vagy magadért, teljesen mindegy, hogy hány éves 

vagy! Azt kell megélned, hogy minden egyes napod az utolsó nap, amely fe-

lett rendelkeztél! Ez így is van, mert egyik nap sem tér többé vissza, és egyik 

nap sem múlik el nyomtalanul! 

 Az okosság és az óvatosság mindenkor kötelez! Vedd nagyon komo-

lyan a reggeli imát! Aki Velem, Jézussal, kezdi a napját, annak reménye le-

het arra, hogy Velem is fogja befejezni. De nemcsak a napját, hanem a földi 

életét is! 

 Mérleget adok kezedbe: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!” Min-

den döntésedet ennek a mondatnak jegyében hozd meg. Ha így teszel, akkor 

helyes önismeretre jutsz. A helyes önismeret pedig feltétlen feltétele annak, 

hogy boldog légy!  

Téged sem fognak fiúk boldogítani, amint te sem fogsz soha senkit 

boldogítani, mivel a boldogság nem más, mint Istent „birtoklás”! Ti csak se-
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gíthetitek, illetve nehezíthetitek egymást azon az ÚTON, amelyet Én, Jézus, 

azonosítottam Magammal. De ezt az UTAT soha le nem válthatjátok semmi-

féle bódulással!  

Ezért kérlek arra, hogy légy nagyon okos és óvatos! Ezért kérem, hogy 

reggelenként Velem indulj el utadon. Csak így tudom a te utadat az Én 

UTAMMÁ tenni! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3191. 

Kérdező: GONDBAN VAGYOK MAGAM ÉS FIAM MIATT 

 1. Nagyon feledékeny vagyok. 

 2. A szürke hályog gyógyítható-e? 

 3. Fiam pereskedik. Mi lesz ennek a vége? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A testi adottság olyan a léleknek, mint a hangszer a művésznek. A 

test bizonyos részei, ha elhasználódnak, elmeszesednek, akkor már a lélek 

nem képes azokat olyan hatásfokon működtetni, mint előtte. Ezt tudomásul 

kell venned, s egyre jobban arra kell tenned a hangsúlyt, hogy a szeretetben, 

a jót akarásban növekedj. Ezt mindig meg kell élned. Természetesen azon a 

fokon, amely fokon erre képes vagy! Csak azért felelsz, amiről tehetsz! Bi-

zony, komoly alázat kell ahhoz, hogy megfelelő önismerettel rendelkezzetek, 

s szívetek nyugalmát megőrizzétek. 

 2. Maga a földi élet, mint betegség, nem gyógyítható! A testen megje-

lenő tünetek kétségtelenül kezelhetők, de nem jó, ha csodavárók vagytok. Az 

orvostudomány is eszköz számotokra ahhoz, hogy megtaláljátok Bennem, 

Jézusban, életetek, szívetek nyugalmát. A műtétektől nem félni kell, hanem 

úgy vállalni, mint bármely más eszközt arra, hogy földi életeteket jobban át 

tudjátok adni Istennek. 

 3. Semmiféle pereskedésbe nem szólok bele (Lukács 12;13). 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3192. 

Kérdező: HOL TARTOK? HOGYAN TOVÁBB? 

 1. Hol tartok most?  

 2. Hogyan tovább? 

 3. Melyik az az út, amely igazán az enyém? 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 1. Hullámzó lelki életed nem fogalmazható meg egyértelműen. Tudod, 

hogy az újjászületéshez részedről nem kell más, mint komoly elhatározás ar-

ra, hogy valóban és feltételek nélkül elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak és 

Megszabadítódnak. Egy szóval: IRÁNYÍTÓDNAK!  

A Lélekkeresztség egy félreismerhetetlen istenélmény. Aki állhatatosan 

és megfelelő áhítattal kéri, az feltétlenül megkapja ezt, s nem lesz számára 

kétséges, hogy Én, Jézus, bemerítettem őt a Szentlélekbe. Amíg ezt kéred, 

addig se feledkezz meg arról, hogy számodra a jelen megszentelésénél fonto-

sabb nincs! A jelen megszentelése pedig abból áll, hogy Velem teszed azt, 

amit teszel, tehát tiszta szándékkal, és Értem teszed, tehát világos céllal. 

 2. Két támpontot tudok adni e második kérdésedre válaszul. Az egyik 

egy könyv. Az Általam már gyakran ajánlott, ismertetett hittankönyv, a 

„MERRE MENJEK?” A másik pedig a reggeli párbeszédima, amelyet a 

HANG 1-ben ismertettem. Aki e két támpontot megszívleli, az biztosította a 

maga számára a megfelelő lelki előrehaladást! 

 3. A szeretni tanítást állapotszerűvé kell tenned! Ennek nyilván feltét-

len feltétele az, hogy őszintén és okosan szeress! Én, Jézus, vagyok az ÚT! 

Senki sem jut el az Atyához, csak Általam! Én vagyok a te UTAD is! Igen, 

mert nemcsak benned élek, de érted élek benned! 

 Az előző pontban ajánlott eszközök felhasználása lehetővé teszi majd 

számodra azt, hogy sajátos módon tudd megjárni, megvalósítani az Én ÚT-

nak mondott életemet. Légy türelmes! 

 Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

3193.  

Kérdező: JÓ, HA BESZÉLEK ÉLMÉNYEIMRŐL? 

 1. Egy új lakásban szörnyű álmom volt. 

 2. Egy búcsújárásban illatélményem volt. Köszönöm! 

 3. Beszéljek az általam átélt szeretet-élményről? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nem babona az, ha elköltözve valahová megáldjátok lakásotokat. 

Kérjétek az ég angyalait, jöjjenek és oltalmazzák az általatok lakott lakást, 

házat, környéket.  

A Földnek vannak szent, áldott helyei, és vannak olyan területei, ame-

lyeken zavaros lelkek tanyáznak. Bárhová mész, ha csak gondolatban is, de 

megáldod a helyet, ahová lépsz, hidd el, külső kegyelmeket biztosítasz ah-

hoz, hogy a benső kegyelem, az Én jelenlétem hatékony ereje jobban tudja 

árasztani áldását. 
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 Ti beszéltek szentföldről, beszéltek zarándokhelyekről. Igazatok van, 

mert kegyelmi helyek ezek. De ilyen helyeket ti magatok is létre tudtok hozni 

akár otthon, akár máshol, ahol konkrét módon áldásomat lokalizálni akarjá-

tok. Nemcsak kenyeret, nemcsak tárgyakat, de helyeket is meg lehet áldani! 

Vess keresztet a párnádra, s úgy hajtsd álomra fejedet. Tapasztalni fogod en-

nek jótékony hatását. 

 Nem jó az sem, ha valaki a szertartásokat többre becsüli a helyes ma-

gatartásnál, és nem jó az sem, ha valaki nem értékeli a szertartásokat, a 

szentelményeket, az áldásokat, mint eszközöket a földi életetek megszentelé-

sére. 

 A jó alvás, a frissítő álmok gyakran biztosíthatók imádságok és áldások 

által. 

 Ha tudod, hogy minden rossz egy elrontott jó, akkor nem kell tartanod 

attól, hogy a vallásosság ördögének kelepcéjébe kerülsz, ha komolyabban ve-

szed áldásaimat, amelyek a te imáid hatására kelnek életre ott, ahol akarod. 

 2. Jól teszed, ha köszönetet mondasz minden olyan élményért, amely 

lelkedben a Velem, Jézussal, történő mélyebb kapcsolatot segíti elő. Nyil-

vánvaló, hogy e kapcsolat elmélyítése érdekében nemcsak neked kell jobban 

felszítanod magadban a hitet, reményt, szeretetet, de Én, Jézus is, teszek „lé-

péseket”, adok „élményeket”, amelyek hálát váltanak ki azokból, akik érzé-

kenyen reagálnak ezekre az élményekre. A hála pedig nagyon fontos! Csodá-

latos módon tudja tisztítani a benső szemeket, erősíteni a hitet, és komoly 

késztetéseket tud adni arra, hogy egyre jobban kibontakozzék az egymás 

iránti szeretetetek. 

 3. Tanúságot tenni bizonyos élményekről legtöbbször nem helyes. 

Csak akkor helyes az ilyen élményekről tanúskodni, amikor magatartásod 

minőségét értékelve, ezt kérik tőled. Tehát akkor érdemes a szeretetélmény-

ről beszélned, ha oly nagy szeretet árad belőled, hogy ennek okát meg kell 

magyaráznod, mert érdeklődnek utána. Különben dicsekvésnek tűnhet, és 

nem előnyére, hanem inkább hátrányára válik mind neked, mind azoknak, 

akiknek eldicsekedsz az ilyen élménnyel. 

 Nagyon okosnak és óvatosnak kell lennie annak, aki Istennek tetszően, 

tehát megfelelően akar Lelkem szolgálatára állni! Csak olyanoknak beszélj 

Istenről, akikről már többször beszéltél Istennel! Ha e tanácsomat megfoga-

dod, akkor feltétlenül áldásom leszel mások felé! 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

****************************************************** 
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3194. 

Kérdező: HITEM MIATT GYAKRAN KIGÚNYOLNAK 

 1. Számomra Jézus az ÚT. 

 2. Szeretteim halála miatt nem szomorkodom. 

 3. Gyakran kigúnyolnak hitem miatt. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Ha azt érted az ÚT alatt, hogy soha nem szabad senkinek ártanod, 

hogy mindig meg kell bocsátanod mindenkinek, hogy segítened kell ott, ahol 

erre lehetőséged van, akkor nagy örömmel mondom, hogy nemcsak igazad 

van, de benned él az IGAZSÁG és az ÉLET! Igen, mert törvényszerű, hogy 

aki Engem, Jézust, elfogad ÚT-nak, abban az Én életem felragyog, és amint 

Én, úgy az Engem ÚT-nak elfogadó is a világ világosságává válik. 

 Csak a felszínen tűnik úgy, hogy a Velem sorsazonosságot vállaló test-

véreim nagy kereszteket kénytelenek cipelni. A valóság az, hogy olyan erőt 

adok enyéimnek, amely erő a legnagyobb keresztek cipelésében is képes 

benső békét biztosítani, és amely erőről fogalmuk sincs azoknak, akik baja-

ikban ahelyett, hogy Tőlem várnák és fogadnák el ezt az erőt, különböző bó-

dultságok felé fordulnak. Aki elfogad Engem ÚT-nak, az a Mennyország út-

ját nemcsak járja, de a Mennyországot hordja is szívében! 

 2. Amikor valaki meghal egy családban, és megsiratják, ilyenkor a 

könnyek  legtöbbször nem a szeretetnek, hanem a gyengeségnek a jelei. Az 

élő hit, tehát a szív szeme arról tudósít ilyenkor, hogy aki elment, minden-

képpen jobban járt, mintha itt maradt volna. Igen, mert még a rosszban meg-

átalkodottak is haláluk pillanatában legalább igaz önismeretre jutnak, s ez 

mindenképpen érték számukra. 

 Hidd el, sokkal több okotok lenne sírni olyankor, amikor leszületik va-

laki a Földre, mint olyankor, amikor elhagyja valaki a Földet. Amikor Engem 

megfeszíteni vittek, és síró asszonyokat láttam, pontosan arra szólítottam fel 

őket, hogy ne Miattam sírjanak, hanem azokat sírassák, akik még kénytele-

nek itt maradni a Földön, s így ki vannak téve további botlásoknak, bukások-

nak! 

 Helyes tehát, ha nem azok példáját követed, akik nem látnak tisztán. 

Sokan vannak ilyenek. Bár legtöbbjük jó szándékú. Te hallgass csak tovább-

ra is a benned megszólaló HANG-omra, lelkiismereted szavára. Csak ez tud 

tartós békét biztosítani benned. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

******************************************************* 
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3195. 

Kérdező. SZERETNÉK HELYESEN SZERETNI! 

 1. Melyik az igazi szeretet? A külső vagy a belső? 

 2. Nem érzem magam elég eredményesnek a munkámban. 

 3. Fiam nehéz lelki gondokkal küzd. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Az igazi szeretet nem érzelem. Az igazi szeretet jót akarás! Az sze-

ret helyesen, aki akkor is jót akar, ha jól érzi magát, és akkor is, ha nem érzi 

jól magát. Nincs külön belső vagy külső szeretet, mint ahogy nincs külön 

belső vagy külső jót akarás. 

 A hűség, a kitartó, gyengéd, stb. szavak, amelyeket leveledben leírtál, 

nem azonosak a szeretettel. Önzésből is történhet mindez. A helyes szeretet 

feltétlenül önzetlen, tehát elsősorban nem élvezet, hanem áldozat! Minél na-

gyobb szeretet él valakiben, annál nagyobb benne az áldozatvállalásra való 

készség. A szeretet mércéjét tehát mindig az adja meg, hogy mekkora áldo-

zatra képes! 

 2. Neked arra kell törekedned, hogy Én, Jézus, jól érezzem Magamat 

benned. Ez akkor válik valósággá, ha átveszed Tőlem, Jézustól, az Én béké-

met. E békének elfogadása nem kíván valami különleges produkciót! Egy-

szerűen annyit kell tenned, hogy reggel Velem kell elindulnod életed útján, 

és amit gondolnod, szólnod, tenned kell, azt Értem kell tenned. Tehát tömö-

ren: tiszta szándék és egyértelmű cél. Ilyen egyszerű! Tehát nem nagy tettek 

vállalásáról kell álmodoznod, hanem Velem és Értem vállalnod kell a hét-

köznapi élet szürkeségét abban a tudatban, hogy Én, Jézus, nemcsak benned 

vagyok, de érted vagyok benned. Boldogító módon vagyok benned! Ennyi az 

egész. A többi az Én dolgom! 

 2. Fiad sem tudja mással megoldani az életét, csak Velem, Jézussal! 

Neked az a feladatod ezzel kapcsolatban, hogy vegye észre rajtad, te is csak 

Velem tudod megoldani az életedet! 

 Gyakran tegyétek fel e kérdést magatoknak: „Mi ez az örökkévalóság-

hoz képest?” Aki az örökkévalóság gyermeke, az szükségszerű, hogy nem ta-

lálhatja meg végső helyét, lelke nyugalmát mulandó dolgokban. Ti az örök-

kévalóság gyermekei vagytok! 

 Imádkozz önmagadért, és imádkozz gyermekedért, hogy az előbbi ta-

nácsomat el tudjátok fogadni. Tehát azért imádkozz, hogy vegyétek észre az 

Én boldogító jelenlétemet magatokban! Ezt helyettetek nem tudom megtenni. 

De ha komolyan hisztek Bennem, akkor tudlak segíteni benneteket ebben az 

irányban! 
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 Megáldalak a HŰSÉG és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

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

3196. 

Kérdező: ELHUNYT TESTVÉREMRŐL, SZENTGYÓNÁSRÓL 

 1. Elhunyt testvérem hogyan vélekedik egy kapcsolatomról? 

 2. Isten gyónás nélkül is megbocsátja bűneinket? 

 3. Kaphatok-e üzenetet elhunyt testvéremtől? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. A vérköteléknek csak a Földön van komoly jelentősége. Amikor va-

laki már átlépte a földi élet határát, akkor már nem a „visszatekintés” foglal-

koztatja. Éppen ezért neked nem is arra kell fordítanod benső antennáidat, 

hogy fogni tudd, ő hogyan vélekedik, hanem arra, hogy Én, Jézus, aki külön-

böző módon itt maradtam közöttetek, bennetek, hogyan vélekedem rólatok. 

 A Szentlélek a kapcsolatok lelke. Két lélek között akkor indul el a leg-

optimálisabb irányban egy kapcsolat kialakulása, ha segítik egymást Felém, 

Jézus felé! 

 2. Nagyon természetes, hogy gyónás nélkül is van bocsánat. Bánat nél-

kül nincs bocsánat! Minden felekezet előír bizonyos külső formákat is, ame-

lyek benső bizonyosság irányában tudják erősíteni tagjait. 

 A bűn nem más, mint szeretetlenség. Ez bizonyos benső nyugtalansá-

got okoz mindaddig, amíg valaki nem tette tönkre benső érzékenységét. E 

benső érzékenység két irányban szokott megbetegedni. Az egyik az, amikor 

valaki aggályossá válik. Amikor valaki gyónás nélkül már áldozni sem mer. 

A másik megbetegedés akkor nyilvánul meg, amikor valaki gátlástalanul ké-

pes szeretetlen lenni anélkül, hogy bűntudatot érezne. 

 A ti egyházatok nagyon bölcsen azt írja elő, hogy minden évben végez-

zétek el szentgyónásotokat, és legalább húsvét táján járuljatok szentáldozás-

hoz. Én, Jézus, azt ajánlom, hogy minél gyakrabban járuljatok szentáldozás-

hoz, mert ebben a formában is minél gyakrabban szeretnék találkozni vele-

tek. 

 A gyakori gyónás helyett Én inkább azt ajánlom, hogy igyekezz egy 

imakörhöz, egy olyan élő közösséghez tartozni, ahol az Én nevemben jöttök 

össze, Velem foglalkoztok, s olyan témákat tárgyaltok, amelyek hatására kö-

zelebb tudtok kerülni Hozzám. Ez sokkal fontosabb, mint a gyakori gyónás. 

 3. Arra a kérdésedre, hogy kaphatsz-e üzenetet elhunyt testvéredtől, azt 

kell mondanom, hogy ez attól függ, szükséged van rá vagy sem. 

 Míg a földi élet tele van különböző felesleges döntésekkel, folyama-

tokkal, addig a magasabb dimenziók sokkal fegyelmezettebbek! Nem érez-
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nék jól magukat az itt élők, ha értelmük és akaratuk nem lenne optimálisan 

célirányos. Az angyalok, az égi lények álmaitokban, „véletlennek” tűnő ese-

ményekben, gyakran adnak figyelmeztető jeleket nektek, de ők tudják leg-

jobban, hogy a Földön nem a rendkívüliségek által, hanem az áldozatos sze-

retet által tudtok lélekben növekedni. Ők tehát erre teszik a hangsúlyt. Ti is 

így tegyetek! 

 Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 

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

3197. 

Kérdező: NAGY CSAPÁS ÉRT! 

 Meghalt, akit nagyon szerettem. 

HANG: „Drága Gyermekem! 

 Ami biztos, az az, hogy meghalni születettetek a Földre. Senki sem 

szeret úgy senkit, mint az Isten! Isten előbb-utóbb mindenkit magához szólít! 

Téged is! Te is azért születtél a Földre, hogy felkészülj az Istennel történő ta-

lálkozásra. Isten Bennem és Általam, Jézus által, mutatta meg Önmagát kö-

zöttetek. Aki Engem látott, aki Engem megismert, az látta, az megismerte az 

Atyát.  

Minden Földre született  embernek az kell legyen a legfontosabb fel-

adata, hogy Rajtam, Jézuson, keresztül egyre jobban megismerje az Istent, és 

mivel Isten minden embert Önmagára teremtett, megismerje minden ember 

önmagát is!  

 Neked sem lehet fontosabb feladatod, mint az, hogy helyes önismeretre 

juss! Döntéseid, cselekedeteid tükrében ismered meg magadat helyesen. Te-

hát mindennap meg kell vizsgálnod, hogy Velem jártad-e életed útját, és Ér-

tem gondoltad-e, mondottad-e, tetted-e azt, amit gondoltál, szóltál és csele-

kedtél. Ha ezt teszed, akkor nem éltél hiába. Ha nem ezt teszed, akkor nem 

arra használtad földi életedet, amire kaptad! 

 Drága Gyermek! Az nem tartozik a lényeghez, hogy meghalt az, akit 

annyira szeretsz. A lényeg az, hogy Engem, Jézust, mennyire szeretsz! Ez a 

döntő! Mindenki mindenkit és mindent annyira szeret, amennyire engedi, 

hogy meghatározza életét. 

 Mindent meg kell tenned, hogy Én, Jézus, legyek életed meghatározó-

ja! 

                          Nagyon szeretlek, és megáldalak a  

                        HELYES FELISMERÉS LELKÉVEL 

****************************************************** 
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3198. 

Kérdező: MÁRK 1;15 

 1. Hol van a Bibliában ez: „Alakítsátok át gondolkodásotokat?” 

 2. Mi a feladatunk? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Márk 1;15-ben található az általad kérdezett kijelentésem. Igaz, hogy 

legtöbb Bibliában az áll: „Tartsatok bűnbánatot”. De ez másodlagos jelentése 

az eredeti szónak. Ezt minden szótár igazolja. 

 Természetes, hogy az, aki rájön arra, át kell alakítania a gondolkodását, 

fájlalja azt, hogy eddig nem jól gondolkodott. A „Tartsatok bűnbánatot!” ezt 

akarja jelenteni. De mégis helytelen a bűnbánatra történő felszólítás, mert ez 

csak akkor volna a helyén, ha tudatosan tette volna valaki azt, ami helytelen.  

A gondolkodás-átalakítás azért jobb fordítás, mert nem az eddigi rossz 

gondolkodásotok miatti fájdalomra, hanem arra az örömre hangol bennete-

ket, amely velejárója a jó irány meglátásának. 

 Én, Jézus, nem azért jöttem, hogy bűntudatban élő bűnbánattal terhel-

jelek benneteket, hanem azért, hogy könnyítsem földi életeteket! 

 2. Az a szeretet, amely bennetek él, az Én Lelkem jelenléte bennetek. 

Ha tudni akarod, hogy mit kell tenned, akkor legjobb, ha napra lebontva te-

szed azt, amit jónak látsz. Nagyon kell vigyáznotok, mert amilyen hasznos a 

fantázia, olyan káros is tud lenni. Az okosság és az óvatosság mindig legyen 

menetkész állapotban bennetek! 

 A természetgyógyászat önmagában erkölcsileg a nullával egyenlő ép-

pen úgy, mint az orvostudomány. 

 Velem, Jézussal, mindenki tud gyógyítani, aki befogad Engem, Jézust, 

az életébe. Döntsétek már el egyszer végleg, hogy Velem akarjátok élni éle-

tetek minden napját! Ezt azáltal teszitek meg, ha reggel a szándékot és a célt 

tudatosítjátok magatokban.  

Mit jelent ez a gyakorlatban? A következőt: Reggelenként mondd ki: 

„Uram! Veled indulok el!” Ez jelenti a SZÁNDÉK tisztaságát. „Uram! Érted 

gondolom, mondom, teszem azt, amit gondolok, szólok és teszek!” Ez jelenti 

a CÉL tisztaságát. 

 Tegyétek ezt, és megnyeritek az ÉLETET!  

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3199. 

Kérdező: ÁLMODOZOM 

 1. Csak álmodozhatom, hogy.... 
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HANG: "Drága Gyermekem! 

  Ne álmodozz! Légy józan! Mérhetetlenül szeretlek! Ezért van csak 

EGY belőled! Ezért vagy EGYETLENEM! 

 Számomra nagyon fontos, hogy a reggeli imáidban ne csak találkozz 

Velem, de beszélj is Velem! Elsősorban azt várom el tőled, hogy dicsőíts 

Engem, Jézust!  

Az Engem dicsőítés nem Miattam, nem Nekem fontos, hanem miattad, 

neked, hogy meglásd, mennyire szeretlek, mennyire tettelek már eddig is lel-

kileg gazdaggá! 

 Te, aki megvallod, hogy kerested az igazságot, s pislákoló fényét saját 

szívedben meg is találtad, nagyon bölcsen teszed, ha értelmileg is engeded 

megvilágosodni magadban azt, hogy Én, Jézus, aki Magamat az IGAZSÁG-

GAL azonosítottam, egyetlen erkölcsi igazságot képviseltem: szeressétek 

egymást úgy, amint Én szerettelek benneteket (János 13;34)! Ennél boldogí-

tóbb IGAZSÁG nem létezik sem égen, sem Földön! 

 Ennek a boldogító IGAZSÁGNAK a tartalma: soha senkinek nem ár-

tani, mindig mindenkinek megbocsátani, és segíteni ott, ahol erre lehetőséget 

kaptok. 

 Ha ez az IGAZSÁG véreddé válik, akkor megnyerted azt az ÉLETET, 

amely telesen EGY Velem (János 14;6)! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3200. 

Kérdező: KI VOLT A HIBÁS? 

 Testvérünk autóbalesetben meghalt. 

HANG: E balesettel kapcsolatban három gondolatotokra akarok reagálni. 

 1. Ki volt a hibás? Amikor ilyen gondolat fogalmazódik meg bennetek, 

olyankor ott van a felelősségre vonás gondolata is. Bár tudjátok, hogy sem-

miféle módon nem hozható vissza az, aki már meghalt, mégis úgy gondoljá-

tok, hogy könnyíti fájdalmatokat az, ha gyűlöletet tudtok ébreszteni maga-

tokban valaki iránt, akit okolni lehet a történtekért. Ennek érdekében még 

Engem, Jézust, is megpróbáltok igénybe venni.  

Meg kell mondjam, hogy testvéred balesetének oka ő maga volt! Már 

jóval előbb elindult benne egy olyan döntés-folyamat, amelynek ez lett a vé-

ge! Ne keressetek tehát bűnbakot! 

2. Az a látás, amelyben részesült, annyira meglepte, hogy sokáig nem 

tudott kibontakozni abból a fojtogató szellemi ködfelhőből, amely szinte rá-

kényszerítette őt arra, hogy helyes önismeretre jusson. E ködfelhő belőle 
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áradt, és úgy fonta őt körül. Ez egészen addig tartott, amíg erőt, bátorságot 

nem vett magán arra, hogy befelé nézzen. Miután felismerte valódi önmagát, 

feljajdultak benne azok a mulasztások, amelyek rövid földi életét földarabol-

ták, s emiatt még jó, hogy elég gyorsan véget ért a földi pályafutása. 

Ő már tudja, hogy azok, akik űrt hagytak maguk után a Földön, olyan 

értékeket hordoztak, képviseltek, amelyek enyhítik a halál után felismert hiá-

nyosságaik szenvedését, s ezt az enyhületet csak növeli a Földön maradottak 

imája, hite, szeretete. 

3. Testvéretek nemcsak önmaga számára élheti meg azt, hogy halála ál-

tal a helyes önismeretre jutása és a földi életében magában hordott komoly 

értékei - amelyek óriási segítséget, lehetőséget adnak számára arra, hogy szí-

ve békéje, harmóniája a VÉGTLEN SZERETET szándéka szerint - kibonta-

kozzanak benne, hanem azt is világosan látja, hogy ti, akikben él az iránta 

való szeretet, szintén komoly segítséget, lehetőséget kaptatok az ő balesete 

által arra, hogy a VÉGTELEN SZERETET valóságának komolyságát jobban 

elfogadjátok, Benne jobban bízzatok, és így készüljetek fel a nagy TALÁL-

KOZÁSRA! 

Üzenete számotokra ez: „Minden, ami mulandó, eszköz! Nemcsak a 

halál után, hanem már a földi életben is a CÉL, a napi feladat a szívbéke biz-

tosítása!' 

Megáldalak azzal a SZÍVBÉKÉVEL, amelyre testvéred utal!' 

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

3201. 

Kérdező: NAGYON SÖTÉTEN LÁTOK 

Munkahelyi, egészségügyi, családi problémák gyötörnek. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Bármennyire szeretlek, sem gondolkodni, sem hinni nem tudok helyet-

ted! Ha gondolkodni tudnék, ha hinni tudnék helyetted, akkor egészen más-

képpen gondolkodnék, és sokkal élőbben, valóságosabban élném meg azt az 

igazságot, hogy akinek Gondviselője van, annak komoly gondjai nem lehet-

nek. Egyértelműbb lenne Előttem, hogy csapni való Gondviselő az, aki nem 

viseli gondját övéinek! 

 Munkahely, egészség, család, mindhárom olyan élettér, ahol bizonyíta-

nod kell! Bizonyítanod azt, hogy VAN ISTEN, hogy van ISTENED! Olyan 

nincs, hogy hol van, hol nincs Isten! Csak olyan van, hogy MINDIG, MIN-

DENÜTT VAN ISTEN! 

 Gondolkodásoddal el kell jutnod odáig, hogy Isten legalább olyan jó, 

mint te! Ha te semmiképpen sem kívánnál gyermekedtől többet, mint amire ő 
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képes, akkor el kellene fogadnod, hogy Isten sem kíván tőled többet, mint 

amire képes vagy. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy meg kell fogalmaznod 

mindhárom területen azt, mire vagy képes. Annyit és csak annyit kíván tőled 

Isten, amire képes vagy.  

Ha téged nem tesz boldoggá az, hogy képes vagy megtenni azt, amit Is-

ten tőled kíván, hát erről maga az Isten sem tehet. Meg kell tanulnod, hogy 

ne te akard Őt a magad elképzelésedhez igazítani, hanem te akarj az Ő el-

képzeléséhez igazodni. Csak annyit kell elfogadnod, hogy mindig úgy van 

jól, ahogy van, ha egyszer istenszerető vagy - mivel az istenszeretőnek min-

dig minden a javára válik -, s akkor már szívbékével tudod élni földi életedet.  

A szívbéke soha nem következmény, hanem kiindulópont! Nem úgy 

van, hogy majd akkor lesz szívbékéd, ha minden rendeződik, hanem fordít-

va: akkor rendeződik minden, ha Tőlem, Jézusodtól, átveszed azt a szívbé-

két, amelyet állandóan felkínálok neked a lelked mélyén. Az Én békémet 

akarom átadni! Azt akarom, hogy a lényeget, tehát a te boldogságodat tekint-

ve, ami az Enyém, az a tiéd is legyen! Ez pedig a szívbéke! Ez az, amit sem 

adni nem tud neked Rajtam kívül senki, és soha el sem vehet tőled senki! 

 Gondolkodni az értelemmel, és látni a szív szemével! Erre szólítottalak 

fel benneteket nyilvános működésem kezdetén: „Alakítsátok át gondolkodá-

sotokat, és higgyetek az örömhírben!” (Márk 1;15) 

                    Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3202. 

Kérdező: NEM HISZNEK NEKEM 

 1. Nem hiszik el, hogy jelenést láttam gyermekkoromban. 

 2. Nagyon szeretek temetőben lenni. 

 3. Meggyógyulok-e valaha? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Senkinek nem kell elhinni, hogy te jelenést láttál. A magán-

kinyilatkoztatásokat csak annak kell elfogadnia, aki kapja. 

 Ha valaki hall egy magán-kinyilatkoztatásról, akkor használja az eszét, 

és döntsön úgy, ahogy azt jónak látja. Egy látomás önmagában semmiképpen 

sem tartozik másra, csak arra, aki látja. Más az, ha valaki valamilyen üzene-

tet kap. Azt alaposan meg kell vizsgálnia annak is, aki kapta, és annak is, 

akinek tudomására jutott! Legyetek okosak és óvatosak! 

 2. A temetőkkel kapcsolatban karmikus görcsöt cipelsz magadban. Va-

lamikor egyértelműen mondtam, hogy hagyjátok a holtakat a holtakra. Fölös-

leges időpazarlás, ha olyasmivel foglalkozol, ami másokat nem gazdagít lel-
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kileg. Én, Jézus, soha nem mondtam, hogy boldogok azok, akik jól érzik 

magukat!  

Isten szemében azok a boldogok, akik nem ártanak senkinek, akik 

megbocsátanak mindenkinek, és akik segítenek ott, ahol erre lehetőségük 

van!  

A temetőkben ücsörgéssel nem segítesz senkinek, tehát könnyen bele-

esel abba a hibába, hogy mulasztással vétkezel! Bár igaz, ha módjával, tehát 

időnként, saját megnyugvásod érdekében megpihensz ott, ahol nyugalmat ta-

lál a lelked, ezt jól teszed. 

 3. Részben halálos betegségre születtetek, részben egészségre születte-

tek. Halálos betegek vagytok már születésetek pillanatától kezdve, mivel 

előbb-utóbb mindenkinek meg kell halnia.  

Egészségre születtetek, mert ahogy gyógyul valaki lelkileg, úgy áll 

helyre egyre jobban a testi egészsége is. Minden betegség gyógyítható, és 

minden betegség kezelendő, bár a halál ellen nincs orvosság.  

Aki arra teszi a hangsúlyt, hogy megtanuljon együtt élni betegségével, 

a legjobb utat választja, mert ilyen döntés még az öröklött, a karmikus beteg-

ségeket is tompítani, csökkenteni, sőt megszüntetni is képes. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3203. 

Kérdező: ENEGRIÁRÓL, ÁLOMRÓL, ÉS VALAKIRŐL, AKI ÖNGYILKOS AKAR 

LENNI 

 1. A REIKI energia miért kíván hús- és alkoholmentességet? 

 2. Többször sírtam álmomban. 

 3. Megakadályozhatom-e azt, aki öngyilkos akar lenni? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Nem a REIKI energia kívánja a hús- és alkoholmentességet, hanem 

azok, akik erre az energiára hivatkozva kérik ezt. 

 Minden energia isteni energia. Minden energiát lehet jóra is, rosszra is 

használni. Kétségtelen, hogy bizonyos önmegtagadások növelni tudják a lé-

lek erejét, s így nagyobb hatásfokkal tudnak működni. Én, Jézus, kifejezetten 

mondtam, hogy vannak bizonyos ártó szellemek, amelyeket csak imával és 

böjttel lehet hatástalanítani (Máté 17;21).  

 Azok tehát, akik REIKI módszerrel igyekeznek energiát sugározni, jól 

teszik, ha tartózkodnak a hús- és alkoholfogyasztástól a gyógyító tevékeny-

ségük előtt. De ez nem jelenti azt, hogy soha nem szabad húst vagy alkoholt 

fogyasztaniuk! Őrizkedjetek a végletektől, és törekedjetek a harmóniára! 
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 2. A könnyeknek általában mindig görcsöket, feszültséget feloldó hatá-

sa van. Joggal beszélhettek könnyek adományáról is. Igen, ez külön ajándék 

olyanok számára, akiknek Istentől kapott szerepük megkívánja azt az empá-

tiát, amely segíti őket a szeretni tanítást megvalósító hivatásuk gyakorlásá-

ban. 

 3. Nemcsak szabad, de meg is kell akadályoznod azt, hogy valaki ön-

gyilkosságot kövessen el! Igen, mert az önfenntartás ösztöne oly erős benne-

tek, hogy az, akiben ez nem működik megfelelően, nem normális ember. Ha 

normálissá válik, ő lesz a leghálásabb, hogy közbeléptél, amikor önveszé-

lyessé vált. 

 A szabadságköre mindenkinek akkora, amekkora a felelőssége. Egy 

„észnélküli” ember - márpedig az öngyilkosok általában ilyenek - szinte 

semmi benső szabadsággal nem rendelkezik! Az máslapra tartozik, hogy 

mennyire voltak beszámíthatók azok a döntései, amelyek őt az öngyilkossá-

gig eljuttatták. De maga az öngyilkosság időpontja, szinte biztos, hogy be-

számíthatatlan állapotában történik.  

Azok pedig, akik alapos tervszerinti megfontolás útján követnek el ön-

gyilkosságot, pontosan e megfontoltságuk miatt úgysem akadályozhatók 

meg. 

Megáldalak a BENSŐ HARMÓNIA SZERETETÉVEL!" 

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

3204. 

Kérdező: MIKOR ÉS HOL NEM SZENVED A LÉLEK? 

 1. Mások miatt gyötrődöm. 

 2. Van olyan élet, ahol a lélek nem szenved? 

 3. Mi a karizmám? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Én, Jézus, is másokért gyötrődöm. Ha EGY vagy Velem, akkor ter-

mészetes, hogy fáj neked az, ami Nekem fáj. De ha jól belegondolsz, akkor 

kitüntetésnek kell venned azt, hogy szenvedéseimet is megosztom veled!  

 Imádkozni és szeretni! Ez a feladatod azokkal szemben, akiknek a 

helytelen magatartásuk miatt szenved a lelked. 

 2. A szenvedés nem ellentéte a boldogságnak, a benső békének. Az a 

nemes szenvedés, amely az Én szenvedésem benned, segít téged abban, hogy 

még jobban ki tudjon bontakozni benned a szeretetnek az a formája, amely 

az áldozatvállalásban igazolja az Én erőm jelenlétét! 

 Van örömmel vállalt szenvedés! Van értelmes szenvedés! Van boldog-

ságot növelő szenvedés! Amint a sport világában vannak szinte a kegyetlen-
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ségig menő edzések, s ezeket  abban a boldogító tudatban vállalják a ver-

senyzők, hogy ez velejárója a győzelmüknek, úgy van áldozattá válás annak 

tudatában, hogy a boldogság megőrzésének, tehát a benső békének, a szeretet 

növekedésének ez az ára! 

 3. Tudnod kell, hogy hivatásod a szeretni tanítás. Ehhez minden olyan 

képességet megadok, növelek, tehát karizmává minősítek benned, amelyet 

Én, Jézus, jónak látok. A te tekinteted, szándékod irányuljon csak a CÉLRA! 

Én, a te Jézusod, a szükséges eszközökről feltétlenül gondoskodni fogok! A 

karizmák mindig eszközjellegűek. 

                   Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3205. 

Kérdező: BIZONYTALAN VAGYOK 

 Gyakran összezavarodom. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Sem tanok, sem intézmények, sem csoportok nem mondhatják el ma-

gukról, hogy ők az igazság! Egyedül Én, Jézus, mondhattam ezt el, és mon-

dom ma is! 

 Ha valaki Rám hivatkozva mond valamit, akkor vizsgáld meg, hogy 

valóban Tőlem van-e az, amit mond. Valóban olyan szövegösszefüggésben 

mondja az illető az Én szavaimat, amilyen szövegösszefüggésben Én, Jézus, 

azokat használtam? 

 Én, Jézus, senkitől nem kívánok vak engedelmességet! Azért van az 

eszed, hogy használd! Ha valaki jobbat mond neked, mint amit addig gondol-

tál, akkor örülj neki, fogadd el, és ne bánkódj miatta.  

Ha egyes konkrét mondatokkal nem tudsz mit kezdeni, akkor ezeket a 

konkrét mondatokat terjeszd médiumom elé, beszéld meg vele, de előre fi-

gyelmeztetlek, hogy a te életedet neked kell kézben tartanod! Ezt még Én, a 

te Jézusod, sem tehetem meg helyetted! 

 Erőtöket felülmúló kísértéseket nem engedek meg sem neked, sem 

másnak! Ha mégis, akkor a ti erőtök helyébe lép az Én erőm! Tehát minden-

képpen biztosítva vagytok! 

 Az ne zavarjon, hogy másoknak más a véleményük, mint neked. Csak 

arra kell vigyáznod, hogy ne engedd magadra tukmálni mások véleményét 

egyszerűen azért, mert ők erőszakosak! De te se akard másokra erőltetni saját 

meggyőződésedet! 
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 Igaz, hogy a Mennyország erőszakot szenved, de ez az erőszak nem 

mások feletti győzelmet jelent, hanem azt jelenti, hogy a Mennyek Országá-

ba az önmaguk felett aratott győzelem juttatta el az enyéimet! 

 Megáldalak a BIZALOM és a BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3206. 

Kérdező: NEM KÉSZ TÉGLÁKAT ADOK 

 Tíz kérdést írtunk le levelünkben. 

HANG: "Drága Gyermekeim! 

 Amint médiumom leveleteket és a verseket elolvasta, azt ajánlottam 

neki, hogy ne külön-külön válaszoljon kérdéseitekre. Ti szellemi emberek 

vagytok. Jobb, ha nem „kész téglákat” adok nektek, hanem olyan anyagot, 

amelyből ki tudjátok formálni a nektek megfelelő „téglákat”. Partnereim 

vagytok, és nem bábuk. 

 A REIKI és egyéb beavatások, amelyek segítenek benneteket különbö-

ző energiák felszítására, mind-mind arra valók, hogy ráébredjetek arra az 

igazságra, mely szerint Isten országa BENNETEK van! A szellemi lények 

élete, tehát minden ember élete is, belül formálódik, belül dől el! A döntő 

mindig az, hogy a felszított energiák irányát jól határozzátok meg, vagy sem. 

A két legfontosabb dolog: a SZÁNDÉK és a CÉL. Akkor jó a szándékotok, 

ha Velem, Jézussal, teszitek azt, amit tesztek, és akkor jó a cél, ha Értem tör-

ténik az, amit tesztek. 

 Egész angyalsereg áll rendelkezésetekre! Ha őrangyalodat szólítod, 

bármilyen néven nevezed, ő tudja, hogy hozzá intézted gondolataidat, szava-

idat. 

 Ha csak ketten, hárman is jöttök össze az Én nevemben, már élő kö-

zösség vagytok, mert ígéretem szent és igaz: Ott vagyok, ahol nevemben ket-

ten-hárman összejönnek (Máté 18;20)! 

 Mivel nagy az a terület, amelyen tükör által homályban láttok, ezért 

nem baj az, ha gátakat éreztek magatokban olyankor, amikor döntés előtt áll-

tok. Az okosság és az óvatosság mindig fontos! 

 Arról is szólnom kell pár szót, hogy Én, Jézus, boldogító módon va-

gyok bennetek, és ezért soha nem lehet megalapozott semmiféle önpusztító, 

öngyilkoló gondolat. Azok fogadtak be Engem életükbe, akik igyekeznek át-

élni ezt a mondatot: „Van Gondviselőm, tehát nem lehet gondom!” Idegbeteg 

istengyermek, ez fából vaskarika! 

 A testi betegségek általában mindig tünetek! Tünetei bizonyos lelki 

problémáknak, amelyeket magatokkal hoztatok előző életeitekből. Ezek ellen 
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lehet orvosi műtéttel is beavatkozni, de a tüneti kezeléseknek mindig az a 

következménye, hogy ha a test egyik helyén megszüntetitek, akkor egy másik 

formában, egy másik helyen újra megjelenik. Ha vállaljátok, hogy együtt él-

tek az ilyen betegséggel, akkor vagy csökken, vagy teljesen, éspedig gyöke-

rében meg is szűnik! Örömmel és szívesen mondok véleményt mindenkiről, 

aki a reggeli imájában megbeszéli Velem az elinduló napját, és este szintén 

ad időt, lehetőséget Nekem, Jézusnak, hogy segítsem őt - visszatekintve az 

elmúlt napra - helyes önismeretre jutni. 

             Nagyon szeretlek, és megáldalak benneteket  

                  SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

 

3207. 

Kérdező: TALÁNY VAGYOK A MAGAM SZÁMÁRA IS 

 1. Miért idegenkedek az emberektől? 

 2. Törekednem kell családalapításra? 

 3. Befejezzem-e azt, ami egy szakmai fokozathoz szükséges? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Az okosság és az óvatosság mindig fontos. Akik nagyon közléke-

nyek, akik nagyon könnyen tudnak kapcsolatokat teremteni, azoknak e ké-

pességük nem mindig jelent áldást. Nagyon sok hiúsági komplexussal szo-

kott az ilyen tulajdonság együtt járni, s ehhez még hozzá szokott járulni bi-

zonyos ódzkodás a mélységektől és a felelősségvállalástól. Nem azt mon-

dom, hogy ez mindig így van, de általában így van. Jobban teszed, ha nem 

akarsz ezek közé tartozni. Fogadd el magadat olyannak, amilyen vagy! Én, 

Jézus, ilyennek szeretlek, és ez a fontos! Az emberi tekintetek fontosságát le 

kell vetned magadról. A döntő az, hogy az Enyém vagy, és nem az, hogy mi-

lyen vagy! 

 2. Aki „belesodródik” a családalapításba, az tapasztalatból tudhatja, 

hogy nem járt jobban, mint az, aki nem alapított családot. Természetesen 

rosszabbul sem járt. Törekedned semmiképpen nem kell rá! Arra kell töre-

kedned, hogy mindig meglegyen benned az a szívbéke, amely az Én jelenlé-

tem áldását igazolja. Az erre való törekvés nem komplikált dolog. Mindig azt 

kell tenned, amit józan ésszel helyesnek tartasz. Ha pedig bizonytalan vagy, 

akkor tanulj meg várakozni. A türelem, a várakozni tudás feltétlenül hozzá-

tartozik a helyes szeretet megéléséhez. 

 3. Amennyire rajtad áll, mindig fejezd be azt, amit jónak láttál elkez-

deni! Csak akkor van helyén valaminek a félbehagyása, ha azok, akik szeret-
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nek téged, szintén ezt látják jónak. De saját „szakálladra” ne hagyj félbe 

semmit! A megbízhatóság jele az, ha valaki igyekszik befejezni azt, amit el-

kezdett! 

     Örülök levelednek. Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3208. 

Kérdező: LÁTOMÁSOKRÓL 

 1. Bizonyos „látomásokról” kérdezem a HANG-ot. 

 2. Megtérésre szólítok fel - látomásban - tömegeket. 

 3. Vallásosságom visszatetszést szül. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. „Látomásaid” által erősíteni akarlak téged abban, hogy ne csak von-

szolva, de lelki békével, derűvel tudd viselni keresztedet. Csak annak az élet-

formának van jótékony hatása a jó szándékú emberekre, amely életforma bé-

két, nyugalmat, megelégedettséget sugároz! 

 2. A „megtérés” szónál egyértelműbb és igazabb is a „gondolkodás-

átalakítás”, a „szemléletváltás” szó. Küldetésed neked is arra szól, hogy sze-

retni taníts másokat. Ennek hatékony megvalósításához elkerülhetetlenül 

fontos az, hogy te saját gondolkodásodat igyekezz átalakítani. Ennek feltét-

lenül a boldogságod, a benső békéd irányában kell történnie. Ezt úgy éred el, 

ha minden problémádra rákérdezel: „ez miért jó nekem?”, s ezt meg is vála-

szolnod! Igen, mert neked kivétel nélkül minden javadra válik, ha valóban 

elhiszed azt, hogy az Enyém vagy! 

 3. Ha a vallásosság alatt azt érted, hogy komoly hangsúlyt teszel a Ve-

lem való kapcsolat külső formáira, akkor ügyelned kell arra, hogy ez ne le-

gyen visszatetsző.  

A külső formák hatása nem mindig pozitív! Nem az szeret Engem, Jé-

zust, aki sokat jár templomba, aki sokat imádkozik, hanem az, aki nem árt 

senkinek, aki megbocsát mindenkinek, és segít ott, ahol erre lehetőséget kap. 

Ez a lényeg! Minden más csak annyiban érték, amennyiben ezt elősegíti, 

szolgálja!  

Sok ember pótcselekvésnek használja a szertartásokat, az imákat, ho-

lott ezek eszközök arra, hogy Isten iránti szeretetből növekedjetek az embe-

rek iránti szeretetben.  

 Istent közvetlenül szeretni nem tudod, csak elmondani tudod neki, 

hogy szereted. De megmutatni csak azáltal tudod, ha nem ártasz senkinek, ha 

megbocsátasz mindenkinek, és segítesz, szolgálsz ott, ahol erre lehetőséget 

kapsz. 
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                       Nagyon szeretlek, és megáldalak a  

               BENSŐ BÉKE, tehát az egészséges ALÁZAT LELKÉVEL!" 

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

3209. 

Kérdező: A HÁZASSÁG ÉS AZ EGYÉNI ÉLET NEM UGYANAZ 

 1. Ellenmondást látok a HANG 9-dik kötetének 702-ben leírtak 

és a HANG 23-dik kötetének 2263-ban leírtak között. 

 2. Isten megáldja az Istenért kötött házasságokat? 

HANG: "Drága Barátom! 

 1. Azért írattam le első problémádat, mert jó, ha mások is utána néznek 

az általad megjelölt pontoknak. Valakinek az élete és a házassága nem egy és 

ugyanaz! 

 2. Valóban igaz, hogy áldásom csak azon az emberi kapcsolaton van, 

amely kapcsolat Felém, Jézus felé, irányul. Ennek egyszerű és világos ma-

gyarázata az, hogy Isten mindenkit csak eszközjellegűen teremtett egymás-

nak. A CÉL Isten!  

Isten mindenkit Önmagára teremtett! Isten ezzel mutatja ki 

legegyértelműbben irántatok való szeretetét, mert Nála boldogítóbb nem lé-

tezhet a világon! Minden szellemi teremtményével akkor tesz legjobbat, ha 

Önmagára, saját boldogságának birtoklására teremti őket. 

 A CÉL szempontjából  a világon minden ESZKÖZ! Eszköz arra, hogy 

Én, a Földre testesült Isten, Jézus, legyek minden mindenben! A  „szőlőtő-

szőlővessző”, a „Titokzatos test” szent valóság! Ez a ti boldogságotok alapja, 

tartalma! Ez, és semmi más! 

 Azok a házasságok, amelyek elválással végződnek, nem Bennem köt-

tettek! A Bennem köttetett házasságok nem „időszakosak”! Az Én Lelkem a 

kapcsolatok Lelke! Tehát ott, ahol az Én Lelkem „indulásban” jelen van, ott 

nincs befejezés! Ahhoz, hogy egy házasságban Lelkem a valóságban műkö-

dően jelen legyen, mindkét fél részéről szükséges az, hogy lelkének irányítá-

sát Lelkemnek átadja. Ahol ez nem történik meg, abban a kapcsolatban Ré-

szemről - a te Jézusod részéről - nincs jelen az Isten. 

 Az az egyház, amely a jogi keretekre építi fel önmagát, és nem éltető 

Lelkem működésére, nem érti meg előbbi fejtegetésemet. De ettől még fejte-

getésem IGAZ! 

 Megáldalak a BENSŐ BIZONYOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

3210. 

Kérdező: HOGYAN SZERETEM JÉZUST? 
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 Jól szeretem Jézust? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Ha van reggeli imád, amelyben Nekem, Jézusnak, ajánlod magadat, és 

kéred életedre áldásomat, ha van esti imád, amelyben visszatekintve a napod-

ra, hálát tudsz adni a Tőlem, a te Jézusodtól, kapott kegyelmekért, ha van 

napközben olyan gondolatod, amely Velem, Jézussal, foglalkozik, akkor jól 

szeretsz Engem. 

 Engem csak az szeret jól, akinek életében nemcsak időszakosan, ha-

nem állapotszerűen jelen lehetek! Annak életében lehetek állapotszerűen je-

len, aki Velem kezdi napját, és Értem teszi azt, amit tesz. Ez vonatkozik 

gondolatra, szóra, cselekedetre egyaránt. 

 Én, Jézus, mindig jól szeretlek téged, mert mindent javadra akarok for-

dítani! Ha komolyan veszel Engem, Jézust, akkor joggal teheted fel magad-

nak e kérdést minden gondod, problémád láttán: ez miért jó nekem? Igen, 

mert Én, Jézus - ha szeretsz Engem -, a körülményeidnek is az istene va-

gyok! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az élő HIT LELKÉVEL!" 

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

3211. 

Kérdező: BÉKÉRE VÁGYOM! 

 Nyugtalan vagyok. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Az a nyugtalanság, ami benned van, nyilván nem Tőlem, Jézustól, jön, 

tehát nem is szabad beleragadnod. Én, Jézus, azt mondtam, hogy jöjjön Hoz-

zám az, aki nyugtalan, és Én megnyugtatom őt (Máté 11;28-29). Akkor 

mondhatod, hogy Hozzám jöttél, ha elhiszed, hogy benned élek, éspedig 

megnyugtató módon élek benned. Amennyire ezt elhiszed, annyira tudom át-

adni neked az Én békémet! 

 Semmi rendkívüliség! Semmi különlegesség! Semmi sorból kilógás! 

Akkor hiszed el, hogy benned élek, ha teszed azt, amit reggeltől estig tenned 

kell higgadtan, nyugodtan! Olyan nincs, hogy ezt nem tudod megtenni, mert 

nem is neked kell megtenned, csak engedned kell, hogy Én, Jézus, megte-

gyem ezt benned.  

Neked nem kell sem keresned, sem felvenned emberekkel a kapcsola-

tot! Ez az Én Lelkemnek a feladata. Neked Velem kell kapcsolatban marad-

nod! Ezt azáltal teszed, ha nemcsak Velem élsz, de Értem élsz. Értem az él, 

aki úgy szereti környezetét, hogy azoknak nem okoz aggodalmat. 
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 Nincs mitől félned! Nemcsak benned élek, hanem érted élek benned! 

Én, Jézus, legyőztem minden ártó erőt, amely téged fenyegethetne! Tehát te a 

Győztes oldalán állsz! Mitől is félhetnél? 

 Drága Gyermekem! Hidd el, hogy az okosan hívőnek minden lehetsé-

ges! Még az is, hogy nyugodt, békés életet éljen, s így készüljön a Velem tör-

ténő végleges találkozásra.  

Aki komolyan vesz Engem, Jézust, annak élete idegileg feltétlenül ren-

deződik. Az vesz komolyan, aki kézben tartja önmagát. Az tartja kézben ön-

magát, aki engedi, hogy mások is tartsák kézben őt, olyanok, akikkel együtt 

él, akikről tudja, hogy szeretik őt. 

 Aki valóban hisz Bennem, azt tudja, hogy nincs mitől félnie, mert Én, 

Jézus, békét, harmóniát, derűt és örömet sugárzok általa a környezetére. 

     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3212. 

Kérdező: MEDITÁCIÓIMRÓL 

 Mi az értelme az én meditációimnak? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 A meditációidban erőt, bátorítást, lelki felüdülést és a Szeretet megta-

pasztalható valóságát élheted át különböző harmóniák, szépségek 

megjelenülésében. 

 Amikor meditálsz, akkor leoldódnak rólad azok a feszültségek, gör-

csök, amelyek a földhözkötöttséged béklyói. Amikor meditálsz, ráérezhetsz 

annak a világnak valóságára, amely világ ott vár reád, ahol már nincs könny 

és fájdalom, nincs lehetőség arra, hogy ami jó, szép és nemes, semmivé vál-

jon. Amikor meditálsz, akkor valóban „kirándulást” teszel valódi otthonod 

felé! Amikor meditálsz, tisztul benső látásod, de tisztul a külső látásod is. 

Vagyis a mulandó világ csábításait silány értékeknek tartod azokhoz a tar-

talmakhoz képest, amelyekkel meditálásod közben megajándékoznak téged 

égi barátaid, angyalaim, égi Édesanyád, s Én, Jézus, Magam is! 

 A meditálás egy olyan kegyelmi fürdő, amely felfrissít, felkészít arra, 

hogy egyre egyértelműbben Velem és Értem éld földi életed napjait. 

 Légy hálás azért, hogy el tudod lazítani, szakítani magadat időnként a 

földi élet poklától, és erőt tudsz találni annál a forrásnál, amelyről János 

7;37-38-ban olvashatsz. 

 De ne feledd! A Föld nem Mennyország! A meditációk lehetnek kis ki-

rándulások a Mennyország megsejtésére, de a földi életben az igazi szeretet 

mindig áldozatvállalásban mutatja meg erejét!  
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Aki a Földön vállalni akar Engem, annak szívében ugyan valóban ott a 

Mennyország, de golgotát kell járnia, kereszthordozóvá kell lennie, mert nem 

lehet különb a tanítvány a mesterénél, és csak az méltó az ÉLETRE, aki fel-

veszi keresztjét MINDENNAP, és úgy követ Engem (Lukács 9;23). 

            Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3213. 

Kérdező: JÉZUSRÓL ÁLMODTAM 

 1. Egy ellentmondásos álmot álmodtam. Nyáron hullott a hó. 

 2. Egy pillanatra Jézust láttam? 

 3. Rossz érzéseim vannak társammal kapcsolatban. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Álmod benső nyugtalanságod szimbolikus megjelenítése volt. Ez te-

hát nem akar téged sem figyelmeztetni, sem tanítani. Egyszerűen a jelenedet 

érzékelteti „álomképben”. 

 2. Én, Jézus, aki hajad szálait is számon tartom, fontosnak érzem, hogy 

időnként élményszerűen is érzékeltessem veled azt, hogy VAGYOK! Nem 

elég, ha valaki elhiszi azt, hogy vagyok. Ezt át is kell élnie annak, aki Belő-

lem erőt akar meríteni arra, hogy szándékom szerint tudja hordozni élete ke-

resztjét. Ha csak egy villanásra is Rám éreztél álmodban, ez már erőforrás 

lehet számodra, ha te is ezt akarod. 

 Semmiképpen sem jó, ha „rossz érzést” táplálsz magadban társaddal 

kapcsolatban. Ez akkor sem jó, ha ezt teljesen megalapozottnak gondolod. 

Azért nem jó, mert a Tőlem, Jézustól, átvett szívbékédet senki nem veheti el 

tőled, bárhogy viselkedik is! 

 Hidd el, hogy az, aki rosszat tesz, az kizárólag magának árt ezzel. Igen, 

mert az istenszeretőnek minden a javára válik! Tehát bármi rosszat akar tenni 

valaki ellened, az feltétlenül javadat fogja szolgálni mindaddig, amíg isten-

szerető akarsz maradni. Aki pedig nem istenszerető, azzal az Isten sem tud 

mit kezdeni! 

 Tudatosan le kell oldanod magadról minden olyan „rossz” érzést, 

amely miatt el tudsz keseredni. Igen, mert Én benned élek, és Tőlem csak 

olyan származik, ami épít, buzdít, vígasztal. Minden, ami rombol, elkeserít 

és kétségbe ejt, az ősellenségtől való, tehát le kell tudnod oldanod magadról. 

Ha hiszel Bennem, akkor képes vagy erre! Igen,  mert Én, Jézus, valóban le-

győztem a világot! Azt a gonosz világot, amely benned is boldogtalanságot 

akar előidézni! Tudnod kell, hogy te a GYŐZTES oldalán állsz! 
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 Tudom, hogy komoly fájdalommal jár a csalódás, de ez az Én fájdal-

mam is benned, s így bizonyos értelemben kitüntetésnek is veheted, hogy 

nemcsak dicsőségemet, hanem fájdalmam egy részét is megosztom veled. 

Egyetlen pillanatra sem szabad lemondanod arról a szívbékéről, ami az Én 

jelenlétem benned! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3214. 

Kérdező. JÓ, HA HARCOLOK AZ IGAZSÁGÉRT? 

 1. Ki volt az a különleges hölgy, aki vizet kért tőlem? 

 2. Miért könnyezett Mária? 

 3. Harcolok az igazságért, ezért kibírhatatlan vagyok. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A különleges hölgyekhez Nekem, Jézusnak, nincs semmi közöm. Az 

Én Lelkem a SZELIDSÉG, az EGYSZERŰSÉG Lelke!  Minél kevesebbet 

foglalkozol a rendkívüliségekkel, amelyek a médiák világát jellemzik, annál 

nyugodtabb lesz a lelked. 

 2. Anyám könnyeit nem örömében hullatja! Jó volna, ha te is megten-

nél mindent azért, hogy vigasz légy számára. Akkor vigasztalod helyesen 

Máriát, ha nem harcolsz az igazságért, hanem gyógyítod azokat a sebeket, 

amelyeket legvadabbul éppen az igazságért harcolók ütnek embertársaik szí-

vén. 

 3. Én, Jézus, vagyok az IGAZSÁG! Értem nem kell senkinek harcol-

nia! Mindenkinek önmaga ellen kell harcolnia! A Mennyek Országát azok az 

erőszakosak fogják birtokolni, akik erőszakot tudtak venni magukon. Lukács 

9;23-ban pontosan arról beszélek, hogy ne más fölött akarjatok uralkodni, 

hanem önmagatok fölött. 

 Azért az IGAZSÁGÉRT, aki Én, Jézus, vagyok, azért nem kell harcol-

nod, mert Engem senki és soha le nem győzhet! Márpedig azért, akit nem le-

het legyőzni, mi értelme lenne harcolni?  

Általában a vallásháborúk szoktak a legkegyetlenebb, legördögibb há-

borúk lenni. Mindaz, aki az igazságért harcol, az valójában nem az igazsá-

gért, hanem saját IGAZÁÉRT harcol!  Valójában így próbálja elfedni azt, 

hogy ő szeretetlen! Hiába próbálja! Már a Földön a poklot szolgálja, és nem 

azt az Isten országát, amely szeretet, öröm és béke a Szentlélekben! 

 Nagyon szeretlek. De ez elsősorban nem téged, hanem Engem boldo-

gít. Téged is csak az boldogíthat, ha engeded, hogy nagyon szeressek máso-

kat általad, veled és benned! 
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 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

3215. 

Kérdező: HÁZASSÁGUNK TÖNKREMENT 

 Tönkrement házasságunkkal mit kezdjünk? 

HANG: "Barátaim! 

 A házastársi kapcsolat vállalása nyilván nem olyan, mint amikor két 

gyermek úgy kezelheti egymást, mint játékszert. Isten sem játékszer, az em-

ber sem játékszer. Isten sem, ember sem várhat arra, hogy majd a másik 

megoldja a boldogság-problémáját. Amire Isten sem képes, az az ember 

számára is képtelenség! Isten felvállalandó problémája az, hogy a Földön 

kénytelen szeretve szenvedni. Az ember problémája az, hogy nem akar sze-

retve szenvedni, szeretne kibújni a szenvedések elől, de nem tudja, hogyan. 

 A szeretetnek nem ellentéte a szenvedés. A szeretetnek ellentéte a féle-

lem! 

 Isten tudja, hogy szeretve szenvedni nem kell örökké. Csak a szeretet 

örök! Ezért nem fél a szenvedéstől. Nem, mert miért is félne Az, aki ÖRÖK, 

attól, ami nem örök? Az ember, aki nem hiszi, hogy a szeretet örök, az min-

dig fél, mindig menekül, mindig szenved. Ez addig tart, amíg el nem fogadja, 

hogy a szeretet örök. Igen, mert a szeretet maga az Isten! 

 Igazán csak az szeret, aki odaadja magát annak, akit szeret. Aki nem a 

Szeretetnek, tehát Istennek, adja magát, az szükségszerűen az állandó szen-

vedésnek adja magát. Annak az állandó szenvedésnek, amely mulandó 

ugyan, de mindaddig megújul, amíg valaki Istennek nem adja magát. 

 Amikor valaki azt mondja, hogy ő halálosan szerelmes, akkor nem tud-

ja, mint beszél. Nem normális! Nem beszámítható! Kijózanodása sok kínke-

serv után, de biztosan meg fog történni. Ember csak Istenben lehet józanul 

szerelmes. Igen, mert az ember természetének lényegéhez tartozik az, hogy 

boldog, s ez a boldogság a benne élő Isten minden áldozat árán történő elfo-

gadása. Ez teszi igazán az ember emberré, mivel Isten mindenkit Önmagára 

teremtett. E nélkül embertelen az ember, mert természetellenes, bármennyire 

is szerelmes. Sőt, minél szerelmesebb, annál embertelenebb, annál termé-

szetellenesebb, annál megkötözöttebb, annál jobban rabszolga! 

 Ti azt mondjátok, hogy tönkrement a házasságotok. Én, Jézus, azt 

mondom, hogy tönkrement egy olyan életszemléletetek, amely már halva 

született! Ha most megint úgy gondoljátok, hogy elválva vagy együtt akarjá-

tok rendbe hozni boldogságotokat, akkor csöbörből vödörbe estek! A méreg-

poháron csak a címkét változtatjátok meg, de a tartalmát nem. 
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 Közös elválás nem létezik. Csak olyan van, hogy az egyik elhagyta a 

másikat, és a másik ezt tudomásul veszi. Isten azzal marad, akit elhagytak. 

Aki elhagyta a másikat, azzal nem! Nem, mert az Isten Lelke a kapcsolat lel-

ke. Egyetlen kivétel van: ha valaki a halál által hagyta el társát, akkor Isten 

azzal is együtt van, aki meghalt. 

 Vizsgáljátok meg, melyiktek hagyta el a másikat. Az elválást tudomá-

sul kell vennie mindkettőtöknek, de lelkiismeret-furdalása csak annak van 

joggal, aki elhagyta a másikat. Ismétlem: olyan nincs, hogy mindkettő egy-

szerre hagyta el a másikat! Elváláskor a közös megegyezés nem azt jelenti, 

hogy mindegyik egyszerre akarja ezt, hanem azt, hogy mindegyik egyszerre 

tudomásul veszi és beleegyezik az elváltság tényébe. 

 Megáldalak benneteket a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3216. 

Kérdező: VÁLTOZNI SZERETNÉK! 

 1. Mi történt velem? 

 2. Hogyan tudnám még a földi életemben jóvá tenni hibáimat? 

 3. Miképpen lehetek olyan, mint 21 éves koromban voltam? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Tisztázzunk valamit! Nem azt, hogy Én, Jézus, ki vagyok, hanem 

azt, hogy te ki vagy. 

 Te az vagy, akivel az történt, ami történt. Te is csak a veled és általad 

történt események tükrében ismerheted meg magadat, és nem azáltal, hogy 

Engem, Jézust, kérdezel.  

Lényegében soha nem az a döntő, hogy veled mi történt, hanem az, 

hogy te hogyan reagáltál azokra az eseményekre, amelyek veled történtek. 

 2. Úgy tudod jóvá tenni hibáidat, hogy felismered e hibákat, és segítsé-

gemet - a te Jézusod segítségét - kérve igyekszel küzdeni ellenük. Neked a 

felismerés, nekem a segítés a feladatom. Nem fordítva! Nem Nekem kell fel-

ismernem hibáidat, hanem neked, és nem nekem kell kérnem erődet, hanem 

neked az Én erőmet. Ilyen egyszerű! 

 3. Semmiképpen sem lehetsz olyan, amilyen voltál, és semmiképpen 

sem lehetsz olyan, amilyen leszel. Csak olyan lehetsz, amilyen itt és most le-

hetsz. Mindig a jelenben kell meglátnod a nemártás, a megbocsátás, a szolgá-

ló szeretés útján, amellyel Én, Jézus, mint ÚTTAL azonosítottam Magamat. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!" 

******************************************************* 
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3217. 

Kérdező: A SZENVEDÉSRŐL 

 Problémát okoznak a szenvedéseim. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Problémádat két irányból lehet megközelíteni és megoldani. Az egyik a 

te szemléleted. Mindenkinek olyan az élete, amilyennek látja, és nem olyan-

nak látja, amilyen. Ha ezt megérted és elfogadod, akkor belátod, hogy nem 

körülményeiden, hanem látásodon kell változtatnod.  

Árnyéka mindennek van, de az, ami van, nem árnyék. Minden rossz 

egy elrontott jó, de rossz csak azért lehet, mert van jó! Ezt kell meglátnod! A 

te részedről ez a boldogságod útja. Ha valaki megkérdezi tőled, hogy „hogy 

vagy?”, és te azt válaszolod, hogy jobban, mint megérdemled, akkor nem-

csak helyes önismeretről teszel tanúságot, de tanúságot teszel arról a JÓRÓL 

is, amit látsz, s tudod, hogy Isten segítségével ez a JÓ is elérhető. Nem ér-

demed folytán, hanem a látásod, a hited folytán, Isten erejével, de elérhető 

az, amit a magad számára jónak látsz! 

 A másik irány, amelyből meg lehet és kell is közelítened problémádat, 

az a következő: A szeretetnek igazságban, az igazságnak szeretetben kell 

megnyilvánulnia. Ez azt jelenti, hogy adósság törlesztésére jöttél le a Földre. 

Előző életeid alatt felhalmozott adósságaidat egyszer le kell törlesztened. Itt 

és most van erre alkalmad! Ez szenvedésed értelme! 

            Drága Gyermek! Nagyon szeretlek, és megáldalak  

              SZÍVEM SZERETETÉVEL!" Örömöm vagy! 

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

3218. 

Kérdező: MIÉRT NEM LEHETNÜK MINDIG BOLDOGOK? 

 1. Miért nem lehet az ember lélekben mindig boldog? 

 2. Miért nincs boldog családom? 

 3. Egy halottról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Olyan nincs, hogy valaki nem lehet lélekben mindig boldog! CSAK 

lélekben lehet valaki mindig boldog! Ehhez két dolog kell. Legyen valami 

érték a birtokodban, és ez a valami legyen örök! A Földön ilyen csak egy 

van: a SZERETET. Ez maga az az Isten aki Bennem, Jézusban, megtestesült 

azért, hogy megláthassátok, milyen emberré kell válnotok ahhoz, hogy az 

igaz Isten, és nem az általatok igaznak vélt Isten élhessen  bennetek! Én, Jé-
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zus, azért testesültem meg, hogy ti értelmetek és akaratotok használata által, 

Általam,  Velem és Bennem megistenüljetek. 

 Igaz, a tévedés nem tesz senkit gonosszá. De tökéletessé sem! Elvben 

azt mondjátok tökéletesnek, aki tudja, hogy képességei és lehetőségei szerint 

mindent meg kell tennie azért, hogy egyre emberibb legyen. Gyakorlatban 

pedig azt, aki nemcsak tudja ezt, de egyértelműen erre is törekszik. 

 A valóság az, hogy attól még nem tökéletes senki sem elvben, sem 

gyakorlatban,  ha képességeit és lehetőségeit az általa emberségesnek vélt 

élet kiformálására a legfontosabbnak véli. Ettől csupán nagyon hatékony em-

bernek, sőt boldog embernek  lehet őt nevezni, de ettől még ő megtévedt 

ember. 

 A megtévedt emberek több kárt, nagyobb szenvedést okoznak az em-

beriségnek, mint a gonoszok! Igen, mert sokkal többen vannak, s általában a 

gonoszok szolgálatában állnak.  

A hadseregekben, a különböző vallásokban, felekezetekben élők több 

mint kilencven százaléka tévedésben élő emberekből áll! Gyakran még veze-

tőik sem gonoszok, csupán megtévedtek! Tehát jóval kilencven százalék fö-

lött van a tévedésben élők száma! De azért vannak közöttük, főleg a vezetőik 

között, bőven olyanok, akik az ördög-atyától vannak! 

 Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy lehetőséget kapjatok kilépni té-

vedéseitekből, s így felismerjétek, hogy csak és kizárólag csak az az ember-

séges ember, aki engedi, hogy Én, Jézus, úgy, azzal az erkölcsi magatartással 

éljek benne, amilyen emberi, erkölcsi magatartással éltem názáreti ács ko-

romban. 

 2. Az előzők alapján már megérted, hogy nincsenek boldog családok, 

csak boldog emberek. De ezek a boldog emberek csak akkor válnak áldássá a 

Földön, ha Engem, Jézust, elfogadnak Uruknak, Megszabadítójuknak. 

 Kérdésedre, hogy miért nem ilyenek a családok tagjai, csak azt tudom 

mondani, mert megtévedt emberek vagytok, és nagyon kevesen vannak olya-

nok közöttetek, akik az igazságot szeretetben, a szeretetet igazságban akar-

nák képviselni. Az IGAZSÁG Én vagyok! 

 3. Az általad említett elhunyt gyermekről annyit mondhatok, hogy a 

földi világ minden kincséért sem cserélné fel jelenlegi állapotát a halála előtti 

életének állapotával! Kedves felszólítása, hogy "Szeressétek egymást!", va-

lóban az ő üzenete. 

 Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"  

******************************************************* 
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3219. 

Kérdező: ZAVART OKOZ EGY NAGYON ALÁZATOS EMBER 

 1.Feloldozást kaptam az Atyámtól? 

 2. Valaki nagy alázattal jött csoportunkhoz. 

 3. Zavar támadt a csoportunkban. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nagyon természetes, hogy feloldozást kaptál Tőlem! Amit viszont 

fontosnak tartok, az az, hogy beszélj médiumommal! Szeretnék nagyon ko-

moly elirányítást adni neked, s szeretném, ha az ártó erők szeléből még idő-

ben ki tudnád vonni vitorládat. Médiumomat értesítettem, hogy még rendkí-

vüli időben is tegye lehetővé a veled való találkozást! Médiumom jelenleg 

Budapesten tartózkodik: József körút 31/b. 3.emelet 4. Telefonszáma: 06-

1/337-61-78.  

 2. Az mindig gyanús, ha valaki túl alázatos! Az ilyen ember nem aláza-

tos, hanem bizonyos aljas célok érdekében meg akarja játszani magát! 

 3. Én, Jézus, ugyanaz vagyok tegnap, ma és holnap! Én, Jézus, megis-

merhető vagyok evangéliumaimon keresztül, és minden  olyan íráson, kije-

lentésen keresztül, amely szinkronban van ezekkel.  

Ne higgyetek az alázatoskodóknak! Ne higgyetek azoknak, akik kije-

lentéseiket, tanításukat nem képesek egyértelműen alátámasztani az evangé-

liumaimban megtalálható kijelentéseimmel! Mérhetetlen sok a kókler, akik a 

Megtévesztő hatása alatt, a különböző egyházak hibáinak bizonygatásával 

akarják saját igazukat rátok tukmálni.! Ne higgyetek a rendbontóknak, bár-

milyen szép szavakkal is akarnak elbódítani benneteket! 

 Az általad említett személyhez Nekem, Jézusnak, semmi közöm nin-

csen! Nem szeretetlenség részetekről az, ha az eltávozást javasoljátok neki. 

Neki kell megtérnie, és nem nektek! Ha ezt nem érti meg, akkor határoljátok 

el magatokat tőle, mert fejlődésetek csak Bennem, Jézusban, tud megfelelően 

érvényre jutni, és nem úgy, ahogy ő mondja, hanem úgy, ahogy Én, Jézus, az 

evangéliumaimban már elmondom  nektek! Én, Jézus, mint előbb már leírat-

tam, evangéliumaim alapján egyértelművé tettem Magamat közöttetek! 

   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

3220. 

Kérdező: ISTEN ENERGIÁJA ÁLTAL SZERETNÉK GYÓGYULNI! 

 Isten energiájával ki tudna engem meggyógyítani? 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 Tapasztalatból tudhatod, hogy minden ember halálra ítélt ember itt a 

Földön. Ez nem jelenti azt, hogy ne akarjatok meggyógyulni, mert pontosan 

azért születtetek betegként, hogy meggyógyuljatok. E kijelentéseim nem el-

lentmondásosak! Nem, mert nem annak kell teljesen egészségessé válnia, 

ami szükségszerűen elenyészik, hanem annak, aki vagytok! Neked, magad-

nak kell egészségessé válni lélekben, ha azt akarod, amit Isten akar, ha azt 

akarod, hogy boldog légy, ha azt akarod, amit értelmed és szíved egyaránt 

jónak lát. 

 Te az örökkévalóság gyermeke vagy! Isteni energiának te is birtokosa 

vagy, és a boldogság irányában te magad is tudod gyógyítani magadat, csak 

el kell hinned, hogy Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel, boldogító mó-

don vagyok benned. Ezt pedig elhinni nem nehéz, ha komolyan veszed János 

14; 21-23-ban olvasható szavaimat. 

 Mivel mindenkinek akkora a felelőssége, amekkora a testi egészsége, 

ezért ne a test egészségére, hanem benső békéd megtalálására kell tenned a 

hangsúlyt. A benső béke pedig nem más, mint egy valódi hazataláltság örö-

me. Ezt akkor fedezed fel magadban, ha nemcsak tudomásul veszed, de he-

lyesnek is tartod, hogy csak azt kell tenned, amire képességeid és lehetősége-

id módot adnak! Se többet, se kevesebbet! Amíg többet akar valaki, mint 

amire képes, amíg kevesebbet tesz valaki, mint amire képes, addig nincs, 

nem is lehet lelkében  béke, nincs lelki gyógyulás.  

Mivel a legtöbb ember mulasztással vétkezik a legtöbbet, ezért Isten 

szeretete ezen úgy segít, hogy testi betegségek megjelenésével csökkenti a 

felelősséget, vagyis automatikusan csökken a mulasztással történő vétkezés 

lehetősége. 

Birtokában vagy tehát minden olyan isteni energiának, amelyre szüksé-

ges van  ahhoz, hogy boldog légy (János 7; 37-38)! 

             Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3221. 

Kérdező: FEJLŐDNI SZERETNÉK! 

 1. Hol tartok? Egyáltalán utamon vagyok? 

 2. Igazak a pártus Jézusról leírt információk? 

 3. Családi kapcsolataink hogyan fejlődhetnek jó irányban? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Újra és újra, ismételten és aláhúzva mondom, hogy aki valóban akar-

ja tudni, hol tart, az szinte patikamérlegszerűen meg tudja állapítani ezt a 
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reggeli és az esti imádsága alapján. Természetesen nem kötött imákra gondo-

lok, hanem párbeszédimára. 

 Ha reggel átgondolod Velem azt, hogy mire kell használnod az idődet, 

tehát mit kell csinálnod (időelszámolás), ha megfogalmazod magadnak, hogy 

amit csinálnod kell, azt hogyan kell csinálnod (szeretet-elszámolás), ha eh-

hez még odakapcsolod a pénzeddel történő gazdálkodásodat (pénzelszámo-

lás), akkor tudni fogod, hogy hol kell tartanod. Ha este ugyanezt számon ké-

red magadtól Előttem, akkor látni fogod, hogy ahol tartasz, az a te jelenlegi 

utad. Ha pedig azonosulni akarsz az Én utammal, akkor föl kell még tenned 

magadnak a kérdést, hogy vajon Én, Jézus, mit szólok mindehhez. 

 2. Az a könyv, amelyet említettél leveledben, csakúgy, mint a többi 

Rólam írott könyv, annyiban hiteles, amennyiben megegyezik az evangéliu-

maimban rátok hagyományozott tanításommal. 

 Mivel Én, Jézus, egyáltalán nem tettem hangsúlyt arra, ami különböző 

földrajzi helyeknek, történelmi koroknak főszerepet adhatna, ezért vigyázza-

tok, mert mindaz, aki az Én életemnek és tanításomnak „hátterét” oldalakon 

keresztül nagyon igaznak tűnően tálalja elétek, könnyen előfordul, hogy nem 

erősíteni, hanem silányítani fogja tanításom tartalmát, amely a nemártás, 

megbocsátás és a szolgáló szeretés megélésére teszi a hangsúlyt. Sőt, még 

bizonyos gyűlöletet is gerjeszt egyes népfaj ellen, miközben egy másik nép-

fajt felmagasztal.  

Mindent el kellene követnetek, hogy a szeretet fent említett tartalmától 

ne vegyétek el az időt. Életetek a Földön nagyon rövid! Aki az örökélet 

gyermeke, az foglalkozzék örök dolgokkal, mert ezek nem ismernek stagnált 

állapotot. Vagy növekednek, vagy csökkennek! 

 Bőven elég háttérként Rólam annyit tudnod, hogy Isten Ábrahámmal 

szövetséget kötött, s ez az  örök szövetség hordozza az Én emberi múltamat. 

Ez, és semmi más! De ha olyan ismeretek birtokába kerülsz Velem kapcso-

latban, amely jobban segíti az állapotszerű vértanúságodat, akkor, de csak 

akkor vállald fel ezeket az ismereteket. 

 Anyámról nagyon szép gondolatokat mond az általad említett könyv, 

de a mi szép, az még nem biztos, hogy igaz is. Én valóban a Szentlélektől 

fogantam. Ha még lett volna más vértestvérem is, akkor iszonyatos botrány 

lett volna abból, hogy Én, közvetlen halálom előtt, tanítványomra, és nem 

valamelyik testvéremre hagytam Anyám földi életének további gondozását. 

 Bizony, sokan jelentek meg már eddig is, és jelennek meg szinte na-

ponta, hogy elirányítsák figyelmeteket arról a szeretetről, amelynek megtes-

tesülésével azonosítottam Magamat, mikor ezt mondtam: „Én vagyok az út, 
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igazság és az élet!” (János 14;6) Ezért kérem, hogy evangéliumaimmal fog-

lalkozva Rám, mint ÚTRA tegyétek a hangsúlyt. Igen, igen! Nem, nem! A 

többi az ördögtől van (Máté 5;37)! 

 3. A Szentlélek a kapcsolatok Lelke. A fontos az, hogy Velem, Jézus-

sal akarjon minden egyes ember, Lelkem által - mint a szőlőtőkével a szőlő-

vessző - EGY lenni. Amennyire ez sikerül, annyira EGY-ek azok, akik erre 

törekszenek. A baj akkor van, amikor valaki úgy gondolja, hogy a másiknak, 

a többieknek is úgy kellene gondolkodniuk, mint ahogy ő gondolkodik. A 

megoldást az találta meg, aki elkezd önmaga úgy gondolkodni, ahogy Én, Jé-

zus, tenném, és ezt a látást önmagán vasalná be, és nem máson. Tehát  füg-

getlenné, szabaddá válna attól, hogy más hogyan gondolkodik!  

Rá kell látnod arra, hogy csak magadért felelsz, de magadért valóban 

felelsz! A Föld soha nem lesz Mennyország! A Mennyország csak benned 

valósulhat meg. Ez akkor és azáltal történik, ha nem arra teszel erőfeszítése-

ket, hogy más úgy gondolkodjék, mint te, de minden erőddel arra törekszel, 

hogy te úgy gondolkodj, mint Én! 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3222. 

Kérdező: MINDIG MAGÁNYOS VAGYOK 

 1. Emberek között is magányos vagyok. 

 2. Miért van az, hogy nincs igazi barátom? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A magányosság érzése, a hontalanság érzése többé-kevésbé minden 

emberben ott van. Amíg nem vállalja valaki, hogy a honnan? - hová? kérdé-

sekre megtalálja a gyökeres választ, addig e kérdések nyugtalanító hatását 

csak különböző narkotikumokkal, menekülésekkel próbálja elviselhetővé 

tenni önmaga számára. 

 Egész földi életetek arra való, hogy az előbb említett kérdésekre vá-

laszt adjatok magatoknak. Nem menekülni, hanem szembesülni! Ez olyan 

természetparancs, amely alól senki ki nem bújhat! Amint a Noé bárkájából 

kirepült galamb kénytelen volt visszatérni a bárkába, mint otthonába, úgy te 

is (és minden ember) Isten szívétől Földre szállt lélek vagy mindaddig, amíg 

szíved újra Istenre, igazi otthonodra nem talál Bennem, Jézusban. A magá-

nyosság érzését narkotikumokkal, ábrándozó bódulatok segítségével csak 

némileg tudod csökkenteni, de megszüntetni nem tudod. Nem, mert otthona 

csak az lehet minden szellemi lénynek, amire, akire teremtődött. Azt pedig 
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előbb-utóbb mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy minden szellemi te-

remtmény a TEREMTŐRE teremtődött! 

 Amikor azt látod, hogy mások mennyivel szerencsésebbek, mennyire 

jobb nekik, mert van jó barátjuk, jó családjuk, akkor te, aki a nagy egésznek 

csak kis szeletét tudod átlátni, a többit fantáziáddal egészíted, színezed ki. 

 Addig vagy magányos, ameddig Én, Jézus, magányos vagyok benned! 

A magányosság feloldásához nem elég egy személy. Oda legalább kettő kell! 

Én, Jézus, hiába élek benned boldogító módon. Hiába találtam rád! Neked is 

Rám kell találnod magadban, neked is kell hogy eltöltse szívedet a vágy: 

boldogíts Engem, a benned élő Istenedet! 

 Azt mondod, hogy ez nehéz? Azt mondod, hogy nem tudod, hogyan 

boldogíts? Hidd el, a legtökéletesebb házastárs felvállalása is sokkal nehe-

zebb. Igen, mert az u.n. tökéletes körülmény valóban narkotikum! Képes el-

feledtetni azt, hogy a mulandó földi élet soha nem lehet Mennyország! Halál-

ra készülni jöttetek a Földre, és nem arra, hogy itt - feledve felelősségeteket - 

jól érezzétek magatokat! Én, Jézus, soha és senkinek nem mondtam, hogy 

boldogok azok, akik jól érzik magukat. De bizony mondtam, hogy vannak 

akik sírva, szomorkodva boldogok, mert tudják, hogy a földi élet egy nagy 

adósságtörlesztés! Az a tudat pedig, hogy egyre kevesebb az adósságod, 

nemcsak megkönnyebbülést eredményez, de vágyakat is ébreszt arra az utol-

só órára, amely után már nincs adósság, nincs könny és fájdalom, csak örök-

kön örökké öröm a Szentlélekben. Tehát megállapodottan biztosítva lesz az a 

szívbéke, amely már itt és most örömöd forrása lehet, ha magadban felleled. 

A Földön minden napodnak elsődleges feladata az, hogy ezt a szívbékét föl-

leld magadban, mert ott van, csak látnod kell! A HIT a szív szeme. Csak az a 

boldog, aki a szívével látni tud befelé, s felleli önmagában az Én békémet, s 

meglátja szívével kifelé, hogy gondja nem lehet, mert van GONDVISELŐ-

JE! 

 2. Meg kellene határoznod, hogy mit értesz ez alatt: igazi barát? 

Ha azt érted alatta, hogy jó volna olyan ember társaságában élni, aki a mu-

landó élet mulandó problémáit el tudja ködösíteni előtted, tehát olyan ember, 

akit nem az érdekel, hogy „mi ez az örökkévalósághoz képest?”, hanem az, 

hogy te hogyan tudnál jobban elbódulni, akkor adj hálát Istennek, hogy nincs 

ilyen „igazi” barátod. Ha azt érted igazi barát alatt, aki Hozzám, Jézushoz, 

közelebb akar segíteni téged, akkor erre azt kell mondanom, hogy van ilyen, 

csak vedd észre. Én, Jézus, benned feltétlenül ilyen vagyok. De ilyen vagyok 

mindenkiben, akiben ilyennek akarsz látni Engem. Az életed nem olyan, 

amilyennek látod, hanem amilyennek látod, olyan! 
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 Drága Gyermekem! Szívem leghőbb vágya veled kapcsolatban az, 

hogy Rám találj magadban, tehát hogy boldog légy már itt a Földön. Olyan 

boldog, hogy ezt a boldogságot, ezt a benső égi békédet a földi halál se tudja 

megváltoztatni! 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3223. 

Kérdező: A MINDENBEN ELLENTÉTEK LEHETNEK EGYEK? 

 Egy másik ország, másik kultúra, másik vallás. Lehet-e ebből  

 boldog házasság? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Annak ellenére, hogy ti mindannyian a mennyei Atyának gyermekei 

vagytok, képtelenség számotokra a rövid földi életet lelki harmóniában meg-

élni, mindkettőtök számára megfelelő lelki fejlődést biztosítani úgy, hogy 

génjeitekben egy egészen más életvitelt hordoztok magatokban! Ez semmi-

képpen sem  megy! 

 Én, Jézus, most csak a te oldaladról világítom meg az előbb említett 

képtelenséget. 

 Nincs olyan, hogy van Buddha, Krisna, Konfuce, Mohamed, Jézus. Én, 

Jézus, nem vagyok egy sorba állítható senkivel! Mindenki, aki valaha a Föl-

dön élt, elmondhatja magáról, hogy volt életében egy olyan pillanat, ese-

mény, amikor megtért. Nekem, Jézusnak, soha nem kellett megtérnem (János 

10;30), mert Bennem az az Isten jelent meg, aki elmondhatta, hogy a világ-

ban, aki építeni akar, hadba akar vonulni, annak számolnia kell előbb, hogy 

jól jár-e majd a vállalkozása. Ez feltétlen feltétel ahhoz, hogy vállalja dönté-

sét.  

Pontosan így, ha valaki Hozzám, Jézushoz, akar tartozni, annak feltét-

len feltétele az, hogy képes legyen mindennek hátat fordítani Értem (Lukács 

14; 28-33)! Mondtam azt is, hogy csak az szeret Engem, aki számára abszo-

lút első vagyok, tehát akinek életében Velem kapcsolatban nincs második. 

Ezt azzal példáztam, hogy még a vérségi, a családi kötelék fölé is helyeztem 

Magam (Máté 10;37-39).  

Útnak, egyetlen útnak is mondtam Magam, s elmondtam hogy csak Ál-

talam juthat mindenki az Atyához (János 14;6)! 

 Természetes, hogy a tudatlanság mindenkit felment a felelősség alól. 

De ez csak akkor lehetséges, ha valaki nem tehet róla, hogy tudatlan Velem 

kapcsolatban. Azok, akik más ország, más kultúra, más vallás hordozói, nem 

tehetnek arról, hogy nem ismerhetnek Engem, Jézust, úgy, ahogy ez neked 
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megadatott. Személyileg tehát közelebb lehet a SZERETETHEZ az, aki En-

gem nem ismer, mint azok, akik ismernek. De ettől még az IGAZSÁG ÉN 

VAGYOK, amint János 14;6-ban olvashatod! 

 Drága Gyermekem! Te kérdeztél, és Én, Jézus, válaszoltam neked. Ne-

kem, Jézusnak, így van béke a szívemben, hogy azt mondom mindenkinek, 

amit igaznak tartok. Ez nem önzés Részemről, hanem a legnagyobb szeretet 

megnyilvánulása felétek! Gondolataimmal te azt csinálsz, amit akarsz! Nem 

vagy bábu! Döntéseidért te felelsz! 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

3224. 

Kérdező: ŐRANGYALOK NEVÉT KÉRDEZEM 

 1. Szeretném tudni kislányom és kisfiam őrangyalának nevét! 

 2. A jövőmet illetően erőt kérek Tőled a szeretetre! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A kislányod őrangyalát hívd így: ANIMÓZA, a kisfiadét pedig 

ANIMÓZUS. Égi barátaitok neve akkor is érvényben marad, amikor ők már 

lecserélődnek. Mert egészen ritka az, hogy valakinek születésétől kezdve a 

haláláig ugyanaz az őrangyala. Tehát gyermekeid mindenkori őrangyalát ne-

vezhetitek az említett névvel. 

 2. Amit Tőlem - a te Jézusodtól - kérsz, azt mindig megtalálod Nálam, 

aki benned élek. Én soha nem vagyok erőmön, szeretetemen kívül! Az Én 

erőm a te erőd örökkön örökké! Az Én szeretetem, a Szentlélek, a te lelked 

Lelke is! 

 Ne félj, csak higgy! Higgy abban, hogy nemcsak szívednek, de körül-

ményeidnek is az Istene vagyok! Amíg te vigyázol Rám magadban, addig Én, 

Jézus, vigyázok rád benned és kívüled egyaránt! Amíg istenszerető vagy, ad-

dig minden a javadat szolgálja! Igen, mert Én, Jézus, valóban legyőztem azt 

a világot, amely árthatna neked! 

 Képességeiddel, adottságaiddal munkálkodj belátásod szerint! E tekin-

tetben Én helyetted nem dönthetek! 

Légy annyira alázatos, hogy tudd: családod boldogsága, békéje nem tő-

led függ. Rajtad csak a saját boldogságod múlik. Neked nem azért kell min-

dent elkövetned gyermekeiddel, családoddal kapcsolatban, hogy szívbékéd 

által ők jók legyenek. Nem. Neked e szívbékét azért kell megélned, mert ez 

igazolja azt, hogy te jó vagy.  
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Amint neked, úgy nekik is meg kell harcolniuk saját szabadságharcu-

kat, ha azt akarják, hogy Lelkem irányítani, vezetni tudja őket földi életük fo-

lyamán (2Kor 3;17). 

 Törekedned kell arra, hogy gyermekeiddel se légy megkötözve, mert a 

helyes szeretetnek mindig igazságban, a hamisítatlan igazságnak pedig min-

dig szeretetben kell megnyilvánulnia! Ennek pedig feltétlen feltétele az a 

benső szabadság, amely Lelkem működésének az alapja.  

Az nem döntő, hogy mit szeretne az, akit szeretsz. Az sem döntő, hogy 

te mit szeretnél tenni annak, akit szeretsz. A döntő az, hogy Isten mit akar 

annak, akit szeretsz. Ezért az igazi szeretet nemcsak annak jelent áldozatot 

sokszor, aki szeret, de annak is gyakran kell fájdalmakat elviselnie, akit sze-

retnek, éppen attól, aki őt szereti! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3225. 

Kérdező: HIGGYÜNK? NE HIGGYÜNK? 

 1. Féltem a kárhozattól az enyéimet. 

 2. Két halottról szeretném tudni, mi van velük! 

 3. Higgyünk az általam leírt jelenésekben? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Ne féltsél senkit a kárhozattól! Mindenki önmagát féltse a kárhozat-

tól! Azt, hogy ki kárhozik el és ki nem, teljesen felesleges kutatni. Mindenki 

csak önmagáért felel. Amikor te azt éled meg, hogy mások jövője, üdvössége 

miatt aggódsz, akkor arról teszel tanúságot, hogy meg vagy kötözve velük, 

nem vagy tőlük szabad, s így benső békédet sem tudod átvenni Tőlem, Jézus-

tól, úgy, ahogy azt Én, Jézus, neked átadni szeretném. 

 Neked csak arra legyen gondod továbbra is, hogy tégy meg mindent sa-

ját lelked békéjének megőrzéséért! Semmi más feladatod nincs a földi élet-

ben! 

 2. Az általad említett két halott kéri, hogy imádkozz értük. Mást, job-

bat nem tehetsz az ő érdekükben. Ők még nem érték el azt a lélekállapotot, 

amely végső megnyugvással tölthetné el őket, de úton vannak ebben az 

irányban. 

 3. Igen. Higgyetek mind Garabandal, mind az említett személy, mind 

Sükösd üzeneteiben. De egyikben se higgyetek fenntartás nélkül! Fenntartás 

nélkül csak abban higgyetek, amit evangéliumaimban rátok hagyományozott 

a Szentlélek! Csak abban higgyetek, hogy számotokra az a legjobb, ha nem 

okoztok fölösleges fájdalmat senkinek, ha szívetekben az Én szeretetem, te-
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hát a megbocsátó irgalom honol, ha legfőbb vágyatok az, hogy a szolgáló 

szeretet útján járjatok. Ebben higgyetek! Garabandal, Vassula, Sükösd, ezek 

mind-mind annyiban értékesek, amennyiben ebben segítenek benneteket. 

                     Nagyon szeretlek, és megáldalak az 

              ÉLŐ HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!" 

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

3226. 

Kérdező: HOGYAN IMÁDKOZZAM? 

 1. Egy imánál rossz gondolatok jönnek elő bennem. 

 2. Testvéremért, gyermekeimért könyörgöm Hozzád. 

 3. Áldásodat kérem mindannyiunkra! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Ha gyóntató atyádra hallgatva is rossz gondolatok jönnek fel benned 

ima alatt, akkor nyugodtan imádkozz ezeknek a rossz gondolatoknak társa-

ságában. Semmi bajod nem lesz tőlük! Nem, mert Isten elsősorban a szándé-

kodat nézi, és nem gondolataid tartalmát. Szándékodnak te vagy az ura, de 

gondolataid tartalma gyakran nem tőled függ! Mindenki csak azért felel, 

amiről tehet. Nyugodtan imádkozd hát a rózsafüzér bármelyik titkát. 

 Okos dolog az is, ha valaki nem a kötött szövegeket, titkokat mondja 

bele a rózsafüzérimába, hanem  azokhoz hasonló mondatokat saját maga ta-

lál ki, s úgy imádkozik. Pl. Ha valaki az örvendetes rózsafüzér ismert titkai 

helyett ezeket mondja: 1. Aki eljövetelét Gábor főangyal jelentette be. 2. 

Akivel te találkozhattál először. 3. Akit te adtál először a világnak. 4. Akiben 

az agg Simeon felismerte Üdvözítőjét. 5. Akit te bánkódva kerestél, s a 

templomban megtaláltál. 

 Ilyen és ehhez hasonló mondatokkal helyettesítve az eddig ismert fohá-

szokat, biztosan nem fognak rossz gondolataid támadni! 

 2. Mindenki önmagáért felel. Neked annyit kell tenned tieidért, ameny-

nyi szükséges ahhoz, hogy az Én békémet át tudd élni magadban. A többi 

nem a te dolgod! 

 3. Azt nagyon okosan teszed, ha áldásomat kéred magadra és tieidre. 

Általad, veled és benned mindenkit meg akarok áldani. Igen! 

Hidd el, hogy az egész világ szebbé válik olyankor, amikor áldásomat 

kéred. Hidd el, hogy bár mindenki csak önmagáért felel, nem ellentmondás 

az, hogy senki sem magányos sziget. Minden ember jósága, szeretete által 

szebb lesz körülötte az élet, nagyobb lesz a fény, és így azok, akik nem gono-

szok, csupán megtévedtek, könnyebben és tisztábban tudják meglátni saját 

útjukat.  
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Ugyanakkor viszont tudnod kell, hogy az istenszeretőnek minden javá-

ra válik, tehát bárki bármilyen rosszat is tesz, bármennyire meg is nehezíti a 

Földön mások életét, azok, akik hisznek Bennem és szeretnek Engem, még a 

mások által megnehezített földi életet gondjait is lelkileg javukra tudják for-

dítani! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3227. 

Kérdező: SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI! 

 Mit kell tennem, hogy újjászülessek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 E kérdés megválaszolásánál fontosabb nincs a világon senki számára. 

Az újjászületés nélkül senki nem találhatja meg végső otthonát, boldogságát! 

 Én, Jézus, akkor tudom Lelkem által megvalósítani benned az újjászü-

letés örömét, ha elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak. 

Uradnak, tehát olyan valakinek, akit attól a pillanattól kezdve, hogy elfogad-

tál, mindenben elfogadsz irányítódnak. Mert csak annak vagyok igazán ura, 

aki mindenben szolgálni akar Engem! 

Furcsa módon, aki szolgálni akar Engem, az valójában nem tesz mást, 

mint elfogadja az Én szolgálatomat. Ez jelenti azt, hogy irányíthatom őt.  

Ettől a pillanattól kezdve legfőbb feladatod csak az lehet, hogy az Én 

akaratomat, tehát Isten akaratát egyre jobban megismerd, megszeresd, meg-

valósítsd.  

Amint valamikor Én, Jézus, azt mondtam, hogy eledelem az, hogy 

Atyám akaratát teljesítsem (János 4;32-34), úgy azoknak, akik újjászülettek, 

szintén ebből az akarat-teljesítésből kell hogy éljenek. 

 Legyen számodra minden évben egy meghatározott nap, amikor meg-

ünnepled azt a döntésedet, hogy elfogadtál Engem, Jézust, Uradnak, Meg-

szabadítódnak. 

Az újjászületéssel kapcsolatban neked más feladatod nincs! Én, Jézus, 

gondoskodni fogok arról, hogy élményszerűen is át tudd élni a Velem való 

élő kapcsolatodat. Igen, mert ez a téged boldogításomnak természetes velejá-

rója! 

 Leveledben tettél fel még két kérdést, de ezek nem érintik kettőnk kap-

csolatát, ezért ezekkel nem foglalkozom. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

******************************************************* 
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3228. 

Kérdező: KÖRÜLMÉNYEIM ZAVAROSAK 

 Félelmetes és bántó dolgok történnek körülöttem. 

HANG: " Drága Gyermekem! 

 Azt tudod, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik, minden a ja-

vát szolgálja. Te istenszerető vagy! Ezt tudod te, és hidd el, tudom Én, a te 

Jézusod is! Ez a hit az, amely képes minden körülményben igazolni azt, hogy 

Isten a körülményeknek is az Istene az övéi számára! 

 A te életed sem a mostani földi születéseddel kezdődött. Neked is van 

adósságtörlesztő feladatod. A te számodra sem lehet magad körül Mennyor-

szág a földi élet. De neked is el kell fogadnod, hogy a Mennyországot hordo-

zod magadban, és azok a bántó, zavaró dolgok, amelyeket tapasztalnod meg-

enged a te mennyei Atyád, arra valók, hogy még odaadottabban tudj hálaadó 

imákban köszönetet mondani azért, mert te az Enyém, a te Jézusodé vagy! 

Ez a döntő! 

 Tudod, hogy még hajad szálai is számon vannak tartva! Tudod, hogy 

többet érsz a verebeknél. Tudod, hogy Isten benned is boldogító módon van 

jelen! Tudod, hogy csak a te szándékodtól, tehát belső látásod irányától függ 

a benső békéd. Ennél többet nem kell tudnod ahhoz, hogy elviselj mindent, 

amit elviselni enged a Gondviselés! 

 Nagyon szeretlek. Ezt azzal mutattam ki, hogy azt az életemet, amelyet 

odaadhattam, odaadtam érted! Hát add te is oda életedet Értem, a te Jézuso-

dért. Én az Oltáriszentségben, mint egy falat kenyér, adom magam neked. 

Add te is falat kenyérként magadat Értem másoknak, s szívbékédet akkor is 

élni tudod, ha az egész pokol igyekszik zavart kelteni körülötted! Igen, mert 

a te szívbékéd az Én ajándékom! „Békét adok neked! Nem amint a világ, 

adom Én az Én békémet neked!” Nem egyszerű fegyverszünetről van itt szó, 

hanem arról, hogy benned Általam a Mennyország van jelen! 

 Minden zavar közepette hallhatod magadban a választ, ha felteszed ezt 

a kérdést: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!' 

                      Nagyon szeretlek, és megáldalak  

                    SZERETŐ SZÍVEM BÉKÉJÉVEL!" 

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

3229. 

Kérdező. KI VAGYOK ÉS MIÉRT VAGYOK? 

 1. Ki vagyok én? 

 2. Mi a célja életemnek? 
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HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Te banálisnak gondolod a választ, pedig ennek a válasznak kibontá-

sa egyben az életed megoldása is. Isten édes gyermeke vagy! 

 Ez azt jelenti, hogy benső békéd nem jótettek, nem valamilyen törek-

vések következménye. Nem eredmény! KIINDULÓPONT! 

Ez LÁTÁS következménye! A benned élő Isten érted él benned! Meg kell 

tudnod fogalmazni azokat a gondolatokat, amelyek téged építenek, buzdíta-

nak, vigasztalnak! Ezek alapja benned van! A boldog Istennek boldogtalan 

gyermekei: ez fából vaskarika! 

 Ha nem tudod meglátni bizonyos körülményekben azt, hogy Isten az 

övéi számára a körülményeknek is az Istene, attól ez még igaz! Ez az az 

IGAZSÁG, amely akkor is van, ha valaki nem vesz róla tudomást! 

 A te földi életed sem a legutóbbi születéseddel kezdődött! Te is adós-

ságtörlesztésre jöttél a világra! Számodra is csak az a kérdés jogos, hogy mi-

ért jó az, ami történt, történik veled. Mert veled csak jó történhet, ha Isten az 

Atyád! Ha van Gondviselőd, akkor nem lehet gondod! Ha van gondod, ame-

lyet nem tudsz feloldani, akkor gyakorlatilag istentagadó vagy! 

 Ha nem vagy boldog, akkor hazugságban élsz vagy tévedésben. Hazug-

ságban, ha tudod, hogy nem természetes, ha tudod, hogy természetellenes a 

boldogtalanság állapota. Ha tudod, hogy az emberi természet lényegéhez  tar-

tozik a benső béke, akkor azt is tudnod kell, ezt a téged boldogító módon lét-

ben tartó Isten legalább úgy tudja, mint te, és ha egyszer embernek teremtett. 

Akkor Ő mindent meg is tesz azért, hogy rajta ne múljék semmi, ami a te 

boldogságodat illeti! De másokon sem múlhat, mert amint nem lehet senkit 

boldoggá csinálni, úgy boldogtalanná tenni is mindenki csak önmagát tudja. 

Boldogságodat természetesen csak közösen, a benned boldogító módon, te-

hát érted élő Istennel együttműködve lelheted meg! 

 Ha tévedés áldozata vagy, és ezért vagy boldogtalan, akkor örülj annak, 

hogy Én, Jézus, azért jöttem, hogy a világ világossága legyek! A te világod 

világossága is Én, és csak Én lehetek! Akkor mondhatod magadat megvál-

tottnak, ha az Én fényemben nyitod ki benső szemedet, szíved szemét, ami 

nem más, mint az Általam - a te Jézusod által - tőled megkívánt élő hit! 

 2. E második kérdésedre a választ már kiolvashatod az előző vála-

szomból. Életed célja az, hogy állapotszerűvé konzerváld magadban az Én 

békémet! Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mihelyt nyugtalan, békétlen 

vagy, azonnal tudatosítsd magadban azt, hogy az Én békém benned van! 

Azonnal állítsd helyre Velem az élő kapcsolatot! Békétlen szívvel nem lehet 
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boldogan élni, csak bódultan! Csak a szembesülés boldogít! A menekülés 

mindig bódultságba torkollik! 

 Az a szeretni tanítás, amely minden ember hivatása, tehát a te hivatá-

sod is, megkívánja tőled azt, hogy a halálod órájára készülj mindennap! En-

nek az órának kell a legboldogabb órádnak lennie! Ez a törekvés nem elsza-

kít a világtól, hanem rendre a megfelelő helyedre tesz téged. Csak magadért 

felelsz! Életed célja e felelősség átélése úgy, hogy szabaddá válsz attól a 

gondolattól, hogy másokért felelnél! 

 Én, Jézus, PARTNERED vagyok! Együtt kell élnünk, hogy együtt le-

hessünk örökkön örökké boldogok! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3230. 

Kérdező: HISZEK, MÉGIS FÉLEK 

 1. Hatékonyabban szeretnék gyógyítani! 

 2. Hiszek benned, és mégis félek a holnaptól. 

 3. Mi a teendőm? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Mindaddig, amíg az neked a legfontosabb, ami mulandó, például a 

testi gyógyulás, addig nem tudok benned boldogítóan élni, mert nem azt te-

szed, ami téged boldogíthatna, hanem azt, ami több keserűséget okoz, mint 

örömet. 

 A testi gyógyulásnak szinte semmi értelme nincs! Senki nem lett még 

szentebb attól, hogy meggyógyult! Nem az a boldog, aki jól érzi magát, ha-

nem az, aki szívében harmóniát, békét hordoz. A benső béke nem a testi 

egészség velejárója, hanem a szeretet velejárója.  

Szeretni annyi, mint jót akarni. De nem akármilyen jót, hanem azt a jót, 

amit Isten akar. Isten pedig azt a jót akarja, aki Ő maga! Őt kell tudatosan 

szívedben őrizned! Róla tudnod kell, hogy Bennem, Jézusban, Ő jelent meg 

közöttetek, s csak az élhet békével a szívében, aki ezt a békét Tőlem, aki 

benne élek, átveszi. Ezt úgy lehet Tőlem átvenni, hogy elsősorban Velem 

kell foglalkoznod, és nem gyógyításokkal! Szolgáló szeretetben kell élned 

úgy, hogy nem ártasz senkinek, hogy megbocsátasz mindenkinek. Ha ezt te-

szed, akkor Isten nemcsak benned él érted, de a körülményeidnek is az Istene 

lesz. 

 A Szentlélek nem a rendkívüliségek Istene, hanem a REND-nek, az ál-

dozatos szeretetet vállaló lelkek Lelke! Isten olyan kapcsolatokban tud csak 
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létezni, amely kapcsolatok Érte alakulnak, és nem azért, hogy valaki jól érez-

ze magát!  

Annak az életnek megnyerése, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Ma-

gamat, csak annak sikerülhet, aki képes elveszíteni a rövid örömöket, bódu-

latokat jelentő életet (Máté 16;25). Érdemes még elolvasnod Mk 8;36-ot is. 

 2. Te csak mondod, hogy hiszel Bennem! Ha hinnél Bennem, akkor 

nem volna benned félelem, mert a hit és a félelem, csakúgy, mint a szeretet 

és a félelem, nem férnek össze egymással. A hit és a szenvedés, a szeretet és 

a szenvedés  szinte mindig együtt járnak. De az ellentmondás, hogy valaki 

hisz, szeret, és ennek ellenére fél!  

Te nem Bennem hiszel, hanem abban, hogy Én el tudom venni szenve-

déseidet, s attól félsz, hogy ez nem így fog történni. Ez valóban nem így fog 

történni! Nem, mert elsősorban nem Nekem, Jézusnak, kell teljesítenem a te 

akaratodat, hanem neked kell az Én akaratomat teljesítened, ha békében 

akarsz élni Velem, magaddal, másokkal. 

 3. A teendőd az, hogy vigyázz Rám magadban! Vigyázz a benned élő 

SZERETETRE! Ez a teendőd, és semmi más! Bármit tehetsz, ha a SZERE-

TET irányít, akkor boldog vagy, mert az Én békém él benned. 

 Akkor hiszel Bennem valóban, ha elhiszed, hogy érted élek benned! 

Akkor hiszel Bennem, ha elhiszed, hogy amíg te Értem élsz, addig van 

Gondviselőd. 

           Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

3231. 

Kérdező: SZERETNÉK MINDENKINEK MEGFELELNI! 

 1. Hogyan tudnék megfelelni családomnak és szüleimnek? 

 2. Miért nem fogadják el feleségemet? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Sehogy sem tudsz megfelelni egy életen át másoknak! Nem is kell! 

Amíg úgy gondolod, hogy feladatod másoknak megfelelni, addig az Isten 

sem tud segíteni rajtad. Nekem, Jézusnak, sem sikerült megfelelnem mindig 

még Anyámnak sem, pedig Ő nem volt akárki! Nemcsak gyermekkoromban 

volt feszültség közöttünk (Lukács 2,48-49), de felnőtt koromban is törésre 

kellett vinnem kapcsolatomat Vele (Márk 3;33). 

 Amíg nem tudsz elszakadni szüleidtől, addig önmagadnak vagy legna-

gyobb ellensége, és természetesen önmagad kiterjedésének, s ez a családod! 

 Nem szeretetlenség, ha kemény vagy, és keserű fájdalmat okozol szüle-

idnek. Ezt ők provokálják ki maguknak azzal, hogy nem akarnak leválni ró-
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lad! Egyértelmű kötelességed, hogy felejtsd el még a gondolatát is annak, 

hogy meg kellene felelned szüleid elvárásainak! Ha ezt nem teszed meg, ak-

kor megérdemled sorsodat. 

 2. Feleségednek szüleiddel való kapcsolatáról két gondolatot mondok. 

Az egyik az, hogyha valóban érdekel, miért nem fogadják el feleségedet, ak-

kor kérdezd meg tőlük ezt. A másik gondolat pedig a következő: Nem kell, 

hogy elfogadják őt. Ahogy neked sem kell, hogy elfogadd szüleidet szüleid-

nek, ha már saját lábadon állsz. De azt nagyon a lelkedre kötöm, hogy szüle-

idnek tudomásul kell venniük a következőt: Ha feleségedet nem fogadják el, 

akkor téged nem fogadnak el, mert ilyen viszonylatban te és a feleséged EGY 

vagytok!  

 Megáldalak a BENSŐ ERŐSSÉG LELKÉVEL!" 

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

3232. 

Kérdező: ÁLMAIMRÓL 

 Három álmomról kérdezem a HANG-ot. 

 1. Elhunyt rokonaim társaságában voltam. 

 2. Egy nagy szakadék fölött mentem át szerencsésen. 

 3. Egy nagy gép el akart pusztítani, de megmenekültem. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Első álmod arról tudósít, hogy azok, akikkel a szeretet összeköt, ma 

is ápolják e kapcsolatot. Okos, ha te is ápolod e kapcsolatot velük. Az értük 

mondott ima nagyszerű módja annak, hogy kinyilvánítsd szeretetedet irántuk. 

Igenis hatni tudtok, jótékony hatással tudtok lenni egymásra! 

 2. A második álmod azt akarja tudomásodra hozni, hogy képes vagy 

legyőzni a különböző testi vágyakat akkor is, ha ennek érdekében merész 

döntést kell hoznod. 

 3. A harmadik álmod abban akar megerősíteni, hogy a földi élet pusztí-

tó harcaiban meg kell találnod azt a „magaslatot”, és meg is fogod találni ezt, 

amely számodra nemcsak biztonságot, de tisztultabb „látást” is képes nyújta-

ni lelki életed gazdagítására. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3233. 

Kérdező: SZERETNÉK SEGÍTENI MÁSOKON! 

 1. Egy beteg rokonomért fordulok Jézushoz. 

 2. Mi a teendőm e rokonommal kapcsolatban? 

 3. Lakásproblémám rendeződik-e? 
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HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Okosan teszed, ha Hozzám fordulsz, s Tőlem kérsz segítséget. Nincs 

meg nem hallgatott ima! Ami feltétlenül biztos, az az, hogy aki Hozzám for-

dul, annak át akarom adni az Én békémet! 

 Számodra az Én békém akkor tud megjelenni benned, ha hinni tudod 

azt, hogy e béke tulajdonképpen benned van, csak meg kell látnod. Ezt csak 

a szív szemével lehet meglátni, s ez pedig nem más, mint az a HIT, amely 

egyben BIZALOM is Irántam! 

 Hidd el, hogy senki nem szereti úgy rokonodat, mint Én, Jézus! Hidd 

el, hogy Részemről mindent megteszek annak érdekében, hogy betegsége 

lelke javára váljék. A betegségeket általában az emberek könnyebben tudják 

lelkük javára fordítani, mint az egészségüket. Igen, mert mindenki annyiban 

tud gazdagodni lelkileg, amennyiben átérzi a felelősséget teendői iránt. Aki 

beteg, annak aránylag szűk területre korlátozódik az a tevékenysége, amiért 

felelnie kell. 

 2. A te feladatod sem lehet más, mint amit minden szellemi lénynek 

vállalnia kell. Ez pedig nem más, mint az a szívbéke, amelyet senki nem tud 

kívülről megteremteni másokban. Te is képes vagy, és valójában csak te vagy 

képes arra, hogy ezt önmagadban felfedezd! Benned van, és tiéd az Én bé-

kém, mert Én - a te Jézusod - érted vagyok benned. A külső körülményeid 

csupán - mint tükrök - rá tudnak mutatni bizonyos megkötözöttségeidre, 

amelyeket az Én segítségemmel, tehát közösen, le tudunk oldani rólad. Te is 

csak önmagadért felelsz! Örök elv, hogy az istenszeretőknek minden a javára 

válik, s az Istent nem szeretőkkel pedig az Isten sem tud mit kezdeni. 

 Légy tehát nyugodt, és úgy rendelkezz beteg rokonod sorsáról, ahogy 

azt a te benső békéd megkívánja, és nem kell tekintettel lenned arra, hogy ő 

mit kíván! 

 3. Aminek rendeződnie kell, az feltétlenül rendeződik azok számára, 

akik elhiszik azt, hogy nem lehet gondjuk, ha van Gondviselőjük. E nélkül a 

hit nélkül csak vergődés, bódulatkeresés az életetek. 

Ha döntéseid következményei nem hozzák meg az általad várt ered-

ményt, akkor nem a döntéseid voltak a helytelenek - feltéve, hogy döntéseid 

szívbékét jelentettek számodra -, hanem az általad várt eredményre várás volt 

a helytelen. 

 A jövő nincs a kezetekben! Csak a jelenben kell, természetesen a jövő-

re tekintve, megtenned azt, ami itt és most szívbékét eredményez. A szívbéke 

és a sikerélmény nem ugyanaz. A szívbéke: KIINDULÓPONT. A sikerél-
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mény: EREDMÉNY. Soha ne koncentrálj az eredményre. Mindig a KIIN-

DULÓPONT legyen a fontos! 

              Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3234. 

Kérdező: HOGYAN KÉSZÜLJEK HALÁLOMRA? 

 1. Hogyan kell felkészülnöm  a nagy találkozásra? 

 2. Álmomban galambot, galambokat etettem. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Nincs különbség felkészülés és felkészülés között. Minden egyes 

napodat úgy kell elkezdened, hogy ez az utolsó nap életedben. Ez nem egy-

szerű fantáziálás, nem valami dopping-gondolat, hanem ez a valóság! Min-

den egyes nap életed utolsó napja! Egyetlen napod sem jön vissza soha töb-

bé, azon kívül, hogy a Velem - a te Jézusoddal - történő találkozáskor min-

den egyes napoddal is találkozni fogsz. 

 Újra és újra a reggeli és az esti ima fontosságára hívom fel figyelmete-

ket, mert a napi elindulás és a napi zárás valójában az életelindulást és az 

életzárást jelenti. 

 2. Álmod azt a vágyadat jelzi, amely tudattalanul él benned egy békés, 

szelíd, átlátszó világ után. Jó, ha ezt a vágyadat eteted. Jó, ha ezt a másokban 

is gyakran elnyomott vágyat másokban is segíted felszínre jönni. Jó, mert az 

a világ, amelyben éltek, és az a világ, amelyet magatokban hordoztok, nem 

azonos forrásból táplálkozik, pedig az volna a jó, ha kívül-belül minden em-

ber az önzetlen szeretés irányában indítaná el lépteit. 

 Kívülről történő erkölcsi fejlődés nem létezik. Erkölcsileg fejlődni 

csak belülről, vágyaitok felől lehet. Ápold hát magadban a galambokkal jel-

képezett, szelídségre, átlátszóságra törekvő vágyaidat, és légy segítségére eb-

ben másoknak is. 

 Megáldalak a LELKI FEJLŐDÉS EREJÉVEL!" 

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

3235. 

Kérdező: ELVONÓN VAGYOK 

 Alkoholelvonón vagyok. Hogyan tovább? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Leveledben elmondod, hogy szinte minden emberi kapcsolatodat tönk-

retett az alkohol, amelytől most szabadulni igyekszel. 
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 Azzal az alkoholelvonó módszerrel, amely Engem, Jézust, nem helyez 

a legfőbb helyre a gyógyuló ember életében, nem tudok együtt dolgozni, s 

így nem tudok az utókezeléssel kapcsolatban sem megoldást javasolni. 

 Az az alkoholelvonó módszer, amely Engem, Jézust, a legfőbb szerep-

lővé emel, feltétlenül lehetőséget kínál fel a további lelki fejlődés biztosításá-

ra. 

 Van országotokban egy olyan társaság, amelynek tagjai elég rendsze-

rességgel kapcsolatban tudnak maradni egymással és tudják segíteni egy-

mást, ha valóban megvan erre az elszántság. Ehhez föl kellene venned a kap-

csolatot Halász Endre (2111 Szada) plébánossal. De azt tudnod kell, hogy 

ennek nem anyagi, hanem „felzárkózási” ára van. Tehát csak a valóban En-

gem, Jézust, el- és befogadó ember számíthat arra, hogy e káros szenvedé-

lyéből kigyógyulva becsületes emberként tudja folytatni tovább élete útját. 

 Én, Jézus, valós személy vagyok, s Engem nem lehet becsapni. Velem 

mindenki jól jár, de nem az ábrándképemmel. Én, Jézus, abban tudok élni, 

akinek életét irányíthatja a Szentlélek. A Szentlélek pedig a benső szabadság 

Lelke (2Kor 3;17). 

 Kedves Barátom! A te életedet nem oldja meg önmagában az alkohol-

tól való szabadulásod. A te életedet csak Én, Jézus, tudom megoldani, ha el-

fogadsz Engem Uradnak, Megszabadítódnak. 

 Ma országotokban több olyan gyülekezet is van, ahol szívesen látják 

azokat, akik valóban meg akarnak térni, s át akarják adni életüket Nekem! 

 Higgy Bennem, és megkapod az élet koronáját! 

                 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3236. 

Kérdező: BŰN TÖBBFÉLE GYÜLEKEZETBE JÁRNI? 

 Járhatok-e templomba és gyülekezetbe egyaránt? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Azt a vallásodat, amelyben neveltek, semmiképpen se hagyd el! Ter-

mészetesen járhatsz bárhová, de csak addig, amíg ennek lelki előnyét látod. 

Ha gyülekezetben gyógyítást tapasztalsz, az jó, de te nem vagy megvásárol-

ható gyógyulás által. Amint orvoshoz is járhatsz azért, hogy testileg gyógy-

ulj, úgy gyülekezetbe is járhatsz, hogy testileg gyógyulj. De a templomba-

járást, a szentáldozást ne hagyd el semmiképpen! 

 Ha hívnak gyülekezetbe, mondd, hogy el fogsz menni, ha belülről erre 

indítást érzel, s nem akkor, ha kívülről unszolnak erre. Ettől te nem vagy há-

látlan. Hálátlan akkor lennél, ha nem Istennek akarnád megköszönni a 
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gyógyulásodat. Ezt pedig meg tudod köszönni a katolikus templomban is! Te 

ne unszolj kívülről senkit templomba, de ne is engedd, hogy e téren megza-

varjanak téged. Én a katolikus templomban tudok jelenleg a legjobban, a 

legbensőségesebben találkozni veled. Ezt ne feledd! Inkább légy boldog be-

tegen, mint boldogtalan egészségesen!  

Szentté senki nem lesz azáltal, hogy egészségessé válik testileg. Szent-

té mindenki azáltal lesz, hogy növekszik abban a szeretetben, amely szeretet 

így nyilvánul meg: soha nem árt senkinek, mindig megbocsát mindenkinek, 

és segít ott, ahol erre lehetőséget kap. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

 3237. 

Kérdező: NAGYON MAGÁNYOS VAGYOK! 

 1. Elkeserítő helyzetemben mi a konkrét feladatom? 

 2. Néha úgy érzem, Isten is elhagyott. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Aránylag könnyű megszámolni azokat, akik nem küzdenek  anyagi 

problémákkal. Még könnyebb megszámolni azokat, akik boldogok. De a 

legkönnyebb azokat a boldogokat megszámolni, akiknek anyagilag jól megy 

a sorsuk. Ezek vannak a legkevesebben.  

Ennek egyszerű magyarázata az, hogy azok, akik nyomorúságos hely-

zetben vannak, jobban ki vannak téve a szembesülésnek, mint azok, akiknek 

jól megy a soruk. A jó sorban élők könnyebben kerülnek bódulatba, s így ne-

hezebben is ismerhetik fel azt a szívbékét, amelyet kívülről soha senki és 

semmi senkinek megadni nem képes. 

 Minden azon múlik, hogy milyen a kapcsolatod Velem, Jézussal! 

Ha valaki ennél konkrétabb választ tud adni neked, akkor Én nem vagyok az 

Isten Fia! 

 Neked sem lehet más feladatod, mint az, hogy tedd meg azt, amit reg-

geltől estig meg kell tenned. Te csak azért felelsz, hogy megtetted-e a maga-

dét, és amit meg kellett tenned, hogyan tetted meg! 

Amíg fantáziádra, elgondolásaidra és nem megteendő és megtehető 

feladataidra koncentrálsz, addig mindig játékszere leszel azoknak az ártó 

erőknek, amelyek rombolnak, pusztítanak és kétségbe ejtenek. 

Neked arra kell koncentrálnod és arra kell törekedned, hogy belülről 

csak olyan gondolatokat engedj felszínre törni, amelyek téged építenek, buz-

dítanak és vigasztalnak. Amíg nem hiszed el, hogy ilyen gondolatok felszínre 



 88 

jöhetnek benned, addig nem hiszel a benned boldogító módon jelenlévő Is-

tenben!  

 Ha hiszed, hogy van Isten, és ez az Isten legalább olyan jó, mint egy át-

lagember, akkor el tudod hinni azt is, hogy Ő nem kíván tőled többet, mint 

egy átlagszülő a gyermekétől. Tegye meg azt, amit meg tud tenni reggeltől 

estig. A többi a szülő dolga.  

Ez azt jelenti, hogyha hiszel Istenben, akkor el kell fogadnod azt, hogy 

van Gondviselőd, tehát nem lehet gondod. Ha van gondod, és mégis azt 

mondod, hogy van Gondviselőd, akkor vagy nem tudod, hogy mit beszélsz, 

vagy bálványimádó vagy akkor, amikor azt mondod, hogy a te Istened nem él 

benned boldogító módon. 

 A helyzet az, hogy Isten nem tud másképpen élni senkiben, csak bol-

dogító módon, mert az igazi Istennek ilyen a természete! 

 2. Az lehet, sőt el is kell jutnia minden fejlődő léleknek arra a pontra, 

hogy hiányát érzi Isten adományainak. Igen, mert Isten azt akarja, hogy ne az 

adományai miatt akarjunk Hozzá tartozni, hanem Önmagáért. Isten azt akar-

ja, hogy Benne higgyünk, és ne az adományaiban! 

 Nem arról van szó, hogy adományai nem fontosak! De igenis, szó van 

arról, hogy az adományoknál fontosabb az Adományozó! Ha valaki ezt nem 

látja be jelen földi életében, akkor halála után sem fogja belátni, s jöhet újra 

próbatételre a Földre, de súlyosabb körülmények közé, mint amelyet halála-

kor elhagyott. 

 Neked is újjá kell születned! Számodra is ez csak akkor történhet meg, 

ha elfogadsz Engem irányítódnak, ha sokkal komolyabban veszed az Én 

benned lévő jelenlétemet, mint eddig. Csak akkor tudok Gondviselőd lenni, 

csak akkor tudok vigyázni rád, ha jelét adtad annak, hogy hiszel Bennem, te-

hát akkor, ha te vigyázol Rám magadban! 

 Erre várok! Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"  

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

3238. 

Kérdező: VAN ÉRTELME A GYÓGYÍTÓ TUDOMÁNYOKNAK? 

 1. Csak tüneti kezelést tud adni a pszichológus? 

 2. Van értelme a szakmai továbbképzésnek? 

 3. Nehezen tudom kezelni a dühömet. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nemcsak a pszichológia, de minden gyógyító tudomány csak tüneti 

kezelést tud nyújtani. Ezért jogos a mondás: halál ellen nincs orvosság! 
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 Ez nem jelenti azt, hogy emiatt értelmét vesztené minden olyan eljárás, 

amely a beteg ember gyógyítására irányul. Nem, mert mint eszközök, min-

denképpen hasznosak és alkalmasak arra, hogy részben ráállítsák a beteget a 

gyógyulás útjára, részben pedig időt biztosíthatnak a betegnek arra, hogy ő 

maga álljon rá erre az útra. Minél tökéletesebb egy szerszám, annál nagyobb 

a remény arra, hogy jó munkát lehessen végezni vele. 

 2. És ezzel már választ is adtam e második kérdésedre. Az eszközöket, 

a szerszámokat, tökéletesíteni kell! A szakmai képzések erre valók! 

 A gyökeres megoldás mindig az embert boldogító módon létben tartó 

Isten és az Isten boldogságára teremtett ember örömteli, személyes találkozá-

sa! Minden tüneti kezelésnek az kell legyen a végső célja, hogy ezt elősegít-

se. 

 Mivel igen gyakran a vallások - napjaitokban - inkább beteggé teszik 

az embereket, mint boldogokká, ezért a pszichológiának ugyancsak fontos a 

szerepe, mert nem intézmények által előírt rítusok sablonját igyekszik rá-

tukmálni a betegre - legtöbbször a páciens betegsége éppen ezekkel kapcso-

latos -, hanem személyes kapcsolatot igyekszik teremteni a felszabadító, bol-

dogító, tehát valós Isten és a beteg között. Nem véletlen, hogy az Én nevem, 

Jézus, Szabadítót jelent. 

 3. Az önzés és az önuralom ellentétes tulajdonságok. Amilyen mérték-

ben szabadulsz önzésedtől, olyan mértékben leszel képes uralkodni maga-

don. Tehát nem a düh ellen kell küzdened, hanem az önzésed ellen. Az önfe-

gyelem nem sajátítható el direkte, csak indirekte! 

                    Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"  

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

3239. 

Kérdező: PÉNZÉRT ÁPOLOK BETEGEKET 

 1. Betegápolást pénzért végeztem. 

 2. Nem tudom tisztelni anyámat. 

 3. Szépnek találom e siralomvölgyet. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Nagyon természetes, hogy elfogadhatsz pénzt azokért a szeretet-

szolgálatokért, amelyeket magadra vállalsz. Egészen más az, amikor valaki 

azért kér pénzt, hogy Isten nevében gyógyítson, és más az, amikor valaki 

ápol valakit, s ezért megfizetik. Ez utóbbi egészen természetes. Az előbbivel 

sokkal óvatosabban kell bánni! 
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 2. A negyedik parancs, amely tiszteletre szólít fel, csak akkor valósít-

ható meg, ha tiszteletre méltót tudsz látni abban, akit tisztelni akarsz. Csak 

azt lehet tisztelni, aki, ami tiszteletre méltó! 

 Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Ez mindig és mindenkivel 

szemben kötelez. A tisztelet csak azzal, azokkal szemben kötelez, akik rá-

szolgálnak erre. De hidd el: mindenkiben van valami tiszteletre méltó! 

 Nem a vallásosság tesz valakit Isten előtt kedvessé, hanem a szívében 

lévő, tehát a szívéből áradó szeretet! Ha ez hiányzik, akkor a vallásosság ör-

dögének munkáját tapasztalhatod meg a vallását gyakorló, de szeretetben 

nem fejlődő embertársadban. 

 3. Ha van szemed meglátni magad körül a szépet, akkor ez még nem 

jelenti azt, hogy ebben a világban csupa boldog ember él. A Földet nem a 

természet szépsége teszi siralomvölggyé, hanem az emberi szívekben gyöke-

ret vert önzés és felelőtlenség!  

A vallásosság ördöge tudja a legtöbb keserűséget előidézni. A legször-

nyűbb, legborzalmasabb háborúk általában a vallásháborúk voltak, vannak és 

lesznek. Még a családi háborúk is úgy keletkeznek, hogy az egyik ezt hiszi, a 

másik azt hiszi, s mindegyik saját igazát védi úgy, hogy gyilkolja a másikat. 

Emiatt siralomvölgy a földi élet magatok körül, és nem Mennyország. A 

Mennyország bennetek van! Aki ezt látja, az lát a szívével! Az igazi hitből 

élő ember ilyen! 

                       Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL! 

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

3240. 

Kérdező: KICSINY A HITEM 

 1. Hangulati elemek gyakran eluralkodnak rajtam. 

 2. Nem szeretnék újra leszületni a Földre. 

 3. Szerintem még kicsiny a hitem. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Bennem, Velem és Általam elérkezett hozzátok az Isten országa. Ez 

nem jelenti azt, hogy a magatokkal hozott karmikus adósságaitokat ne kelle-

ne kiegyenlítenetek. Éppen az ilyen „hangulati elemek” adnak lehetőséget er-

re. Az Istenre hagyatkozás nem azonos a „majd csak lesz valahogy”-ra ha-

gyatkozással! Az Istenre hagyatkozás azonos azzal a törekvéssel, amellyel 

keresed Isten akaratának meglátását, s akarod a meglátott isteni akarat meg-

valósítását.  
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Istenre hagyatkozni tehát annyit jelent, mint Istenből élni! Eledelnek 

kell felfognod Isten akaratát, amellyel táplálkoznod kell! Úgy, mint Én tet-

tem emberként (János 4;34)! 

 Nem elég Engem, Jézust, elfogadni. Engem meg is kell tartania annak, 

aki valóban szeret Engem. Ehhez az szükséges, hogy rendszeresen, naponta 

kell „pályamódosítást” végeznie annak, aki vállal Engem, Jézust, mint 

UTAT! E „pályamódosítást” hívjátok lelkiismeretvizsgálatnak. 

 2. Nekem - a te Jézusodnak - is az a szívem vágya, hogy ne kelljen 

mindig drukkolnom érted! Ha valóban elfogadtál Engem, Uradnak, Megsza-

badítódnak, s ezt úgy igazolod, erről úgy teszel tanúságot magadnak kifelé, 

hogy kijelölsz egy napot, amelyet legalább évente lelki születésnapodként 

ünnepelsz, akkor e földi életedben feltétlenül biztos lehetsz abban, hogy 

megvalósítottad a feltételt, amely nélkül nincs üdvösség (János 3;3). Vagyis, 

újjászülettél e földi életedben. Tehát úgy hordod magadban a Mennyorszá-

got, hogy a földi halálod után a Mennyország végleg hordozni képes téged! 

 3. Valóban! A hitedet növelned kell. A hit azáltal növekszik, ha valaki 

egyre nagyobb hangsúlyt tesz arra, egyre inkább úgy él, mintha a hite növe-

kedne. Ez nem önámítás, hanem olyan gyakorlótere a hiterősítő folyamatnak, 

amely örömmel fog átváltani a halál pillanatában látássá, úgy, amint a re-

mény birtoklássá. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"  

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

3241. 

Kérdező: SZERETNÉK GYERMEKEIMEN SEGÍTENI! 

 1. Gyermekeim sorsáról kérdezem a HANG-ot. 

 2. Hogyan segíthetek gyermekeimnek? 

 3. Szeretnék az Örök Hazába költözni! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Gyermekeid sorsa annyiban van az Én, a te Jézusod kezében, ameny-

nyiben az Én sorsom van az ő kezükben! Amilyen súllyal igyekeznek az Én, 

a te Jézusod sorsát ápolni, olyan súllyal tud Isten számukra Gondviselő len-

ni! 

 2. Te két módon segíthetsz gyermekeidnek. Az egyik az, hogy imáid-

ban Istennek ajánlod őket. A mások az, hogy tanúságot teszel előttük a kö-

vetkezőről: Van Gondviselőt, tehát nem lehet gondod! 

 Az egyik leghelytelenebb segítés az anyagi segítés! Anyagilag ne a 

hozzátartozóitokon segítsetek, hanem a valóban rászorulókon! Tehát olyan 

hátrányos helyzetben lévő embereken - s ezek főleg a harmadik világ éhezői 
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-, akiknek valóban probléma a napi betevő falat. Aki nagyon akarja, megta-

lálhatja ennek módját. 

 3. Ezt a vágyadat ápold magadban! Tégy meg mindent azért, hogy ha-

lálod órája legyen a földi életed legboldogabb órája. Erre akkor számíthatsz, 

ha a senkit nem bántás és mindenkinek megbocsátás mellett arra törekszel, 

hogy a rászorulókon segíts úgy, ahogy erre képes vagy. Fontos, hogy ne légy 

bálványimádó! Ne gyermekeidért, unokáidért élj, hanem Értem, Jézusért, aki 

a rászorulókban vagyok köztetek jelen azért, hogy ne csak elmondani, de 

tudjátok kimutatni is az Irántam való szereteteteket! 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

3242. 

Kérdező: CSENDRE VÁGYOM! 

1. Mitől fájnak a térdeim? 

2. Masszírozással szabad-e gyógyítani? 

 3. Nem tudom megteremteni a benső csendet. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Komoly orvosi vizsgálat pontos választ tud adni neked arra, hogy 

miért fájnak a térdeid. Mint tudod, minden ember testi felépítése kopik, öreg-

szik, mivel mindaz, ami az emberben a testhez tartozik, szükségszerűen a 

mulandósághoz tartozik. Általában nem eltűnni szokott a mulandóságra te-

remtett test, hanem hol lassan, hol gyorsan, de előbb-utóbb tönkremegy. 

 2. Nagyon természetes, hogy szabad masszírozással gyógyítani! Min-

den olyan eszközt, amely nem erkölcstelen, felhasználhattok arra, hogy job-

ban érezzétek magatokat. Erkölcstelen pl. az olyan tanács, hogy éld ki ma-

gad, időnként rúgjál ki a hámból, ne kívánd az állapotszerű boldogságot, 

mert akkor nem tudod értékelni azt igazán, használj olyan bódító szereket, 

amelyek nem nagyon ártalmasak, de segítenek abban, hogy gondjaidra ne 

kelljen mindig gondolnod, stb. Ezek és az ezekhez hasonló „gyógymódok” 

semmiképpen sem megengedettek. De a gyógymasszázs nagyon is megenge-

dett! 

 3. A benső béke nem gondolatnélküliség! A benső béke egy ellazult ál-

lapotban örök értékekről való gondolkodás. 

 Ha nyugodt állapotban elkezded mondani magadban e kis imát: 'Jézu-

som szeretlek, Jézusom szeretlek', s csak e szavakat mondod, közben nem 

erőlködsz azon, hogy semmi ne jusson eszedbe, hanem ellazítod magad, ak-

kor e kis fohász feltétlenül benső békét eredményez akkor is, ha százfelé 

szállnak gondolataid. 
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 Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3243. 

Kérdező: JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉRŐL 

 1. Küldetésemről és annak hogyanjáról kérdezem Jézust. 

 2. Beszélj SZENTSÉGES SZÍVEDRŐL! 

 3. Megkötözöttségemtől szeretnék szabadulni! 

HANG: "Kedves Barátom!" 

 1. Az eddig megjelent HANG-könyvek bő felvilágosítást adnak arról, 

hogy hivatásotok, küldetésetek a Földön az a szeretni tanítás, amely nekem, 

Jézusnak, is feladatom volt. 

 A SZÁNDÉK és a CÉL! – e kettő komolyba vétele a döntő! Ez azt je-

lenti, hogy reggel az imádban el kell határoznod, s el is kell mondanod Ne-

kem, hogy Velem indulsz el életed útján, és Értem akarod tenni mindazt, 

amit tenni szándékozol.  

Tehát a SZÁNDÉK=VELEM, a CÉL=ÉRTEM! Téged sem bábunak, 

hanem partneremnek akarlak! Együtt akarok élni általad, veled és benned 

csakúgy, ahogy te is együtt akarsz élni Általam, Velem és Bennem! A párbe-

szédima az egyik legalkalmasabb eszköz ennek megvalósítására és biztosítá-

sára. 

2. Ha figyelmesen olvasod a Bibliában megtalálható szavaimat, akkor 

könnyen felismered, hogy a SZÍV az a törekvésközpont, amelyből kiindul 

minden, ami az erkölcsöt, tehát a boldogságot, boldogtalanságot illeti. 

Akik az Én szerető Szívemet tisztelik, tulajdonképpen szívem-lelkem 

leghőbb vágyát tisztelik. Ez pedig nem más, mint az, hogy engedjetek maga-

tokban életteret Nekem, Jézusnak. Engedjétek, hogy szeressek a szívetekkel, 

nézzek a szemetekkel, beszéljek a szátokkal, dolgozzak a kezetekkel, járjak a 

lábatokkal. Tehát az tiszteli helyesen az Én Szívemet, aki élő hittel hiszi azt, 

hogy benne boldogító, békét biztosító, másokat szolgáló módon élek. Édes-

anyám, Mária, aki a ti égi Anyátok, szintén erre kér, erre buzdít benneteket! 

 3. Megszabadítónak jöttem közétek. Azokat a karmikus megkötözött-

ségeiteket, amelyekkel való birkózásotok nem más, mint adósságtörlesztés, 

Általam és Velem feltétlenül enyhíthetők, sőt meg is szüntethetők. 

 Bizony, a boldogságnak, a benső békének, ára van. Az örök boldog-

ságnak szintén! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

****************************************************** 
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3244. 

Kérdező: NEHEZEN VISELNEK EL  

 1. Miért kell itt dolgoznom eddigi szolgálatom után? 

 2. Mikor fogadnak el hozzátartozóim? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Bármennyire is úgy érzed, hogy első kérdésedre a választ magad 

nem tudod kitalálni, Nekem, Jézusnak, mégis azt kell mondanom, hogy erre 

a kérdésre neked belülről kell megadnod magadnak a választ. Még Én - a te 

Jézusod - sem adhatom meg ezt neked kívülről, médiumon keresztül. 

 2. E második kérdésed is olyan, amelyet nem Nekem, hanem azoknak 

kellene feltenned, akik nem akarnak elfogadni. Ha őket megkérdezed, s vála-

szukkal nem tudsz mit kezdeni, akkor fordulj Hozzám, Jézushoz, s biztosít-

lak, hogy el fogom mondani, mit kell tenned. 

 Drága Gyermekem! Életetek mindig belülről oldódik meg! Bennetek 

van az a Szentlélek, aki képes értelmet megnyugtató választ adni olyankor, 

amikor már úgy gondoljátok, hogy saját bölcsességetek csődöt mondott. 

Nagy igazságot közöl veletek Jakab apostol, amikor levelében arra szólít fel 

benneteket, hogy bátran és élő hittel kérjétek a BÖLCSESSÉG LELKÉT (Ja-

kab levél 1;5)! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3245. 

Kérdező: NEM TUDOK POZITÍV MÓDON GONDOLKODNI 

 1. Meghalt férjem ezt mondta álmomban: „Ne gyere tovább!” 

 2. Miért kellett egy egyszerű műtét miatt meghalnia? 

 3. Miért gondolkodom negatív módon az emberekről? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Az az életszemlélet, amely leveledben megnyilvánul, valóban azt ja-

vallja számodra, hogy állj meg, és ne menj tovább! Az, hogy e gondolatot 

úgy élted, úgy álmodtad meg, mint amely gondolat férjedtől jött, még jobban 

aláhúzza azt, hogy váltanod kell. 

 Én, Jézus, erre szólítottalak fel benneteket már kétezer évvel ezelőtt is. 

Akkor ezt így fejeztem ki: "Jussatok más szemléletre!", vagy "Alakítsátok át 

gondolkodásotokat!" A Bibliában e kijelentésemet általában így fordítják: 

"Tartsatok bűnbánatot!"(Márk 1;15) 

 A következő két kérdésed igazolja azt, hogy változtatnod kell szemlé-

leteden. 
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 2. Férjed már születése előtt úgy döntött, hogy számára a földi életnek 

úgy kell befejeződnie, ahogy az történt. Előző életeiben voltak olyan felelőt-

len döntései, amelyek árát – kiegyenlítésképpen - így tudta megfizetni.  

A te életed sem az utolsó földi életeddel kezdődött, s a férjeddel történ-

tek számodra is alkalmat adnak arra, hogy adósságtörlesztést vállalj. Van, 

amikor valaki nagyon kemény lecke árán tudja megtanulni azt, hogy Isten 

minden embert Önmagára, tehát a legjobbra, a legboldogítóbbra teremtette, 

és minden teremtménynek meg kell tanulnia azt, hogy ennek a célnak érde-

kében kell a teremtményeknek vállalniuk egymást, s nem önző magukért. 

3. Mivel minden rossz egy elrontott jó, ezért az, aki elsősorban a hibá-

kat látja másokban, az az árnyékra figyel. Ahogy egy fát sem az árnyékáról 

lehet megismerni, hanem a gyümölcséről, úgy az embert sem az árnyékáról 

lehet megismerni. 

 Kétségtelen, hogy okosnak és óvatosnak kell lennetek, és csak abban 

érdemes megbízni, aki erre már érdemesnek bizonyult, de az a legjobb, ha 

nem vagytok egymással szemben elfogultak.  

 Valójában nincs is megfelelő alapotok arra, hogy előítélettel legyetek 

egymás iránt, mert nemcsak az embert, de a benne élő Isten kegyelmét, mun-

káját sem ismerhetitek. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3246. 

Kérdező: SZENTÁLDOZÁSRÓL 

 1. Elváltam, majd férjem meghalt. Áldozhatok-e? 

 2. Édesanyám glóriát látott a fejem felett. 

 3. Gyermekeimért könyörgök Máriához. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Ha a katolikus egyház hivatalos álláspontját akarod tudni a szentál-

dozásról és szentgyónásról, akkor bármelyik katolikus pap részletesen el tud-

ja mondani neked ezt az álláspontot, ha te részletesen beszámolsz jelenlegi 

helyzetedről. 

 Ha a hivatalos állásponttól függetlenül akarsz eljárni, akkor hallgass a 

lelkiismeretedre. De azt semmiképpen nem lehet helyeselni, hogy az, hogy 

valaki valamit mondott, neked megoldhatatlan problémát okozhat. 

 2. Édesanyád látásának örülnöd kell! Nem a te különlegességed miatt 

láthatta édesanyád a glóriát, hanem Isten végtelen szeretete miatt, amelyet 

neked különösen meg kell köszönnöd. Minden, ami jó benned van, Istennek 

köszönheted. Ő minden jónak, szépnek, nemesnek a FORRÁSA! Senki nem 
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dicsekedhet önnön értékei miatt. Minden ajándék! A léted is az! Isten szere-

tetéből van benned minden jó, s nem azért, mert valami különlegeset hajtot-

tál végre, amely talán még az Istent is ámulatba ejtette! 

 3. Nagyon okosan teszed, hogy gyermekeidért könyörögsz Máriához! 

Kétségtelen, hogy mulasztással vétkeznél, ha - bár benső igényed van 

Anyámhoz fordulni - ezt nem  tennéd meg. Akinek nem igénye az, hogy 

Anyámmal együtt forduljon Hozzám, az nem vétkezik mulasztással. A döntő 

viszont az, hogy gyermekeidben mennyi a jó szándék, a nyitottság a megté-

résre! 

     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3247. 

Kérdező: A PÁRBESZÉDIMÁRÓL ÉS A FÉLELEMRŐL 

 1. Hogyan kell beszélgetni Veled? 

 2. Félek Veled kapcsolatban is. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A HANG 1. könyve bőven tárgyalja a párbeszédimát. Most itt csak 

tömören mondom el ennek a lényegét. 

 Minden olyan gondolat, amely téged épít, buzdít, vigasztal, az a ben-

ned boldogító módon élő Szentlélektől van. Tehát, ha problémáidat magad-

nak akár csak gondolatban is megfogalmazod, s azokra olyan gondolatokat, 

válaszokat fogalmazol meg, amelyek pozitív módon hatnak rád, akkor már 

meg is történt a beszélgetés Velem! Mert teljesen mindegy, hogy Velem - a 

te Jézusoddal - vagy a Szentlélekkel beszélsz. Belőlem mindig a Szentlélek 

szól! 

 2. Félelmednek, elbizonytalanodásodnak három forrása van. Az egyik 

maga az ősellenség, aki mindig arra törekszik, hogy elbizonytalanítson, hogy 

félelmet ébresszen benned. A másik az, hogy nem tanultál Rólam eleget, s 

így könnyen zavarba tudsz kerülni, amikor Velem kapcsolatban fölmerül va-

lami téma. A harmadik pedig egy kicsit összetett. Hiúsági komplexus, tehát 

alázat- hiány, csekély élő hit, tehát bizalomhiány, és nem megfelelő szeretet, 

tehát odaadottsághiány. Ezeket nem nagyon nehéz felszámolni annak, aki 

szívesen tanul Rólam, és szívesen beszél Velem párbeszédima formájában. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

 HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!" 

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

3248. 

Kérdező: FÉLELEMBEN ÉLEK! 
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 1. Egy látomás miatt félek. Villanyfénynél alszom el 37 évesen. 

 2. Ki vagyok, és mi a szerepem? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Két dolgot neked is tudnod kell ahhoz, hogy boldog tudj lenni. Az 

egyik az, hogy voltak már előző életeid, amelyekben számtalan lehetőséget 

kaptál arra, hogy magadat átlépve, az önzetlen szeretet vonalán találd meg 

szíved békéjét. Legtöbbször inkább törtél, mint hajlottál, s így újra és újra 

vállalnod kellett lejöveteledet a Földre. 

 Szinte mindannyian adósságtörlesztésre születtetek. Senki nem bújhat 

ki ez alól az örök törvény alól: a szeretetnek igazságban, az igazságnak sze-

retetben kell megnyilvánulnia! 

 Mindez azt jelenti, hogy szabadságharcból áll mindenkinek a földi éle-

te! Neked is önmagaddal kell megvívnod azt a harcot, amelyet maga az Isten 

sem vívhat meg helyetted. E harcot úgy hívják, hogy gondolkodás-átalakítás! 

 Csak az tudja tartalmasnak megélni életét, aki rájön arra, hogy megkö-

tözött, s e megkötözöttségek leoldása a gondolkodás-átalakítással, elmélke-

déssel  valósítható meg. Igen, mert az akarat egy vak képesség, amelyet az 

érzelemmel feltöltött értelem, az értelemmel motivált, átitatott érzelem hatá-

roz meg.  

Én, Jézus, nyilvános működésemet e szavakkal kezdtem: „Betelt az 

idő. Elérkezett hozzátok az Isten országa. Alakítsátok át gondolkodásotokat, 

és higgyetek az örömhírnek!” (Márk. 1;15) 

 Azt írod leveledben, hogy foglalkozol ezotériával. Ezotéria annyit je-

lent, hogy BELÜLRŐL KIFELÉ! Tehát mindenkinek élete, boldogsága  be-

lül  történik! Belül, és nem kívül! Senki, még az Isten sem tud senkit sem 

boldoggá, sem boldogtalanná tenni, az illető hozzájárulása nélkül! 

 A másik, amit tudnod kell, az, hogy mindenkinek, aki valahová menni 

akar, lépnie kell a megfelelő irányban, akkorát, amekkorát képes.  

Neked semmi mást nem kell tenned, csak azt, amit a józan eszed sze-

rint tenned kell. A józan ész szerint pedig senkinek sem kell olyat tennie, 

amit nem tud megtenni. Ha valaki úgy gondolja, hogy olyat kell tennie, amit 

nem tud megtenni, akkor az nem normális ember. Nem, mert úgy gondolja, 

hogy értelmetlenségre kell vállalkoznia. 

 Tételezzük fel, hogy te normális ember vagy. Ha ez így igaz, akkor ne-

ked is azt kell tenned, amit minden embernek, vagyis azt, hogy boldog légy. 

Ez tehát nyilván megvalósítható, ha egyszer ezt kell megvalósítanod. Most 

elmondom, hogy ez hogyan történik: 
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 Reggel át kell gondolnod, hogy mit kíván tőled az Isten. Isten soha 

nem kíván mást, mint azt, hogy béke legyen a szívedben. Ő ezt csak azért kí-

vánhatja, mert tudja, hogy ez már eleve benned van, csak eddig nem vetted 

észre. Akkor veszed észre, ha teszed azt, amit feladatként aznap tenned kell. 

Kétségtelen, hogy ehhez kell némi önfegyelem, de hát a boldogságnak ez az 

ára. Ne a fantáziád, a vágyaid szárnyán lovagolj, hanem a realitások talaján 

maradva tedd azt, amit tenned kell azért, hogy a benső békéd megőrizd. 

 Mindaddig, amíg neked gyermekeid vagy mások az istened, eleve nem 

lehetsz boldog, mert Isten téged sem a gyermekeidre, sem másokra, hanem 

Önmagára teremtett. Gyermekeiddel kapcsolatban sem arra kell törekedned, 

hogy nekik jó legyen, hanem arra, hogy neked jó legyen. Ez nem önzés, ha-

nem önszeretet, és ez csúcsérték! „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” 

Gyermekeid és mindenki más élete nem mások által lesz boldog vagy bol-

dogtalan, mint ahogy a tiéd sem. Ha istenszeretők, akkor minden a javukra 

válik, ha nem istenszeretők, akkor pedig Isten sem tud velük mit kezdeni. 

 Fontos tehát, hogy te istenszeretőnek tudd magadat! Ez a legfontosabb! 

 2. Isten édes gyermeke vagy. Mint tudod, Isten senkit a világon nem 

szeret úgy, mint téged! Ha még valakit úgy szeretne, mint téged, akkor kettő 

lenne belőled. De nincs kettő! Te EGYETLENJE vagy Istennek! 

 Feladatod pedig az, hogy meglásd és megőrizd magadban azt a benső 

békét, boldogságot, amelynek alapja az, hogy az Isten benned boldogító mó-

don, tehát érted van jelen. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3249. 

Kérdező: GYENGÉN HALLOM HANGODAT! 

 1. Anyámon hogyan tudnék segíteni? 

 2. Szeretném, ha megerősödne bennem a benső hang. 

HANG: "Kedves Barátom!  

 1. Édesanyádat is csak az segítheti, ami téged. Ezért három dolgot aján-

lok figyelmedbe. 

 A/ Feltétlenül rendszeresen imádkoznod kell érte. Ennek az imának 

tartalma az legyen, hogy őt ajánlod oda Istennek, s kéred reá Isten áldását. 

 B/ Amennyire rajtad áll, tudatni kell vele azt, hogy ő az Isten édes 

gyermeke, tehát az örökkévalóság boldogító reményét már itt és most a szí-

vében hordozza. Neki ezt nem megteremtenie, csupán meglátnia kell! Igen, 

mert az Atya és Én, közös Lelkünk által, boldogító módon, tehát érte élünk 

benne. 
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 C/ Látnia, meg kell tapasztalnia, hogy amit te állítasz, azt igyekszel él-

ni is! Tehát nemcsak mondod, amit mondasz, hanem éled is! 

 2. Nem annyira a szív tisztasága, mint inkább a vágy, hogy Lélekke-

resztségben részesülj, teszi lehetővé azt, hogy  egyre tisztábban halljad  

HANGOMAT! 

 Mindenkinek meg akarom adni azt az istenélményt, amelyben átélheti, 

hogy Én, Jézus, belemerítettem Lelkembe! A részetekről ennek az a feltétele, 

hogy higgyetek abban, hogy ez megtörténhet, és kérjétek ezt (Lukács 11;13). 

A többi az Én dolgom! 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

3250. 

Kérdező: KIGGYÓGYULHATOK CUKORBETEGSÉGEMBŐL? 

 A cukorbetegségemről kérdezem a HANG-ot. 

HANG: „Drága Gyermekem! 

 A cukorbetegség lelki alapja a helytelen önszeretet. Más néven fegyel-

mezetlenség. Éppen ezért fegyelmezettséggel orvosolható. Minden, ami esz-

köz - s ez az emberi szervezet is - a célnak megfelelően kell használni.  

Az emberi szervezet olyan eszköz, amelyet értelmes módon, mások 

szolgálatára kell beállítani. A megfelelő táplálkozás, mozgás, párosulva azzal 

a benső békével, amelyet mindenkinek önmagának kell megtalálnia és őriz-

nie önmagában, ezek azok, amelyek a CÉLNAK megfelelően karban tudják 

tartani az emberi szervezetet. Így tud jó eszköznek bizonyulni arra, hogy az 

Én boldogító jelenlétemről tanúskodjék. Tehát így tesz tanúságot arról, hogy 

Én - a te Jézusod - érted élek benned! 

 Ha cukorbetegséged nem ebben az életben keletkezett, hanem mint 

karmikus adósságot már magaddal hoztál előző életedből, akkor is az előbb 

felvázolt szempontok vállalása szükséges - a megfelelő gyógyszerek szedése 

mellett - ahhoz, hogy kézben tudd tartani ingadozó cukrodat. 

 A földi élet minden ember számára átmeneti állapot. Mindannyian be-

tegként jöttetek e világra. Mindannyiotok feladata az, hogy gyógyuljatok. Az 

már maga gyógyulás, ha valaki arra törekszik, hogy tudjon szívében megbé-

kélten együtt élni a betegségével. 

 Hidd el, csak azt engedem meg számodra, ami javadra válik! Az az Is-

ten, aki még hajad szálait is számon tartja, mennyivel inkább tesz meg min-

dent azért, hogy már itt a Földön is Isten gyermekének mondhasd magad! A 

hit és a bizalom olyan erőforrások, amelyek által képes vagy megfelelő mó-

don kézben tartani, megőrizni szíved békéjét. 
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 Megáldalak a HIT és a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3251. 

Kérdező: REMÉNYTELEN HELYZETBEN VAGYOK 

 Nagyon reménytelen az életem. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Az a lélekállapot, amely leveled írásakor jellemzett téged, szinte rá-

kényszerít arra, hogy lépj, ha nem akarsz végleg depresszióban maradni. Két 

irány kínálja fel magát arra, hogy elindulj valamelyiken. 

 Mindenképpen meg kell vizsgálnod, hogy reménytelenségednek mi a 

forrása. Ha az, hogy emberekben, önmagadban bíztál, akkor egészen biztos, 

hogy elhibázott lépés lenne részedről, ha újra ebből a forrásból akarnál erőt 

meríteni a bizalomra, a reményből élésre. 

 Nem véletlenül szólítottalak fel benneteket két fegyver állandó haszná-

latára: okosság és óvatosság! Ha e két fegyver nincs menetkész állapotban, 

akkor feltétlenül életveszélyben vagy. Valamikor nem azt mondtam, hogy 

nem szabad, hanem azt, hogy nem lehet két úrnak szolgálni! 

 Csak a másik irány, a Velem, Jézussal, kialakított élő kapcsolat adhat 

békét szívednek, nyújthat reményt számodra. Vagyis el kell érnünk közösen 

azt, hogy Én, Jézus, egyértelműen meg tudjalak határozni! 

 Élővé kell tenned a reggeli imáidat! Velem, Jézussal, nem tud hatékony 

módon élő kapcsolatban maradni az, akinek imáiból hiányzik az a valóság-

tartalom, hogy Én nemcsak hallom, de érdeklődve hallgatom az imádkozót, 

és amennyire Rajtam áll, igyekszem építő, buzdító, vigasztaló gondolatokat 

eszébe juttatni a helyesen imádkozónak. 

 Ti nem vagytok automaták, ezért együtt kell dolgoznunk abban, hogy 

béke legyen a szívedben. Ebben az együttmunkálkodásban a te feladatod az, 

hogy vállald az Általam felkínált gondolkodás-átalakítást. Vagyis hidd el, 

hogy azért vagyok benned boldogító módon, hogy képes légy építő, buzdító, 

vigasztaló gondolatokat megfogalmazni a magad számára. Ezt a szellemi 

munkát nem tudom átvenni tőled! 

 Az Én munkám azzal véget ért, hogy lakást vettem nálad. A te munkád 

most az, hogy ezt elhidd, elfogadd, és ennek boldogító tartalmát megfogal-

mazd. 

 Van egy olyan időszak, amikor a szülő, ha bele is teszi gyermeke szá-

jába az ételt, de már nem rágja meg helyette, s azt pedig végképp nem teheti 

meg, hogy lenyelje gyermeke helyett. 
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 Te már abban a korban vagy, hogy a boldogító ételt, tehát az Én, a te 

Jézusod valóságát lelkedbe helyezem ugyan, de ezt szétbontani, „lenyelni” 

neked kell. Ez jelenti azt, hogy a jelen életedben neked kell megfogalmaznod 

azokat a pozitív gondolatokat, amelyek lelki táplálékul szolgálnak benső bé-

kéd helyreállításához, megőrzéséhez. 

 Tehát elkeseredés helyett: MUNKÁRA FEL! (Máté 6; 31-34) 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3252. 

Kérdező: EGY GYÜLEKEZETRŐL ÉS ADOMÁNYOKRÓL... 

 1. Egy gyülekezetről kérdezem a HANG-ot. 

 2. Újjászülettem-e, amikor felettem imádkoztak? 

 3. A nyelveken szólásról és az eldőlésről kérek véleményt! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A Földön kivétel nélkül minden vallási gyülekezet képvisel jót is, 

nem jót is. Olyan ez, mint az a háló, amely összefog jó és hitvány halakat 

egyaránt. Most még nincs itt a nagy válogatás ideje. De igenis, eszeteket 

használnotok kell! Bármely gyülekezetben bárki bármit mond, meg kell ta-

nulnotok hozzámérni az Én tanításomhoz, amely mindenki számára megta-

lálható az evangéliumokban. 

 Azok a gondolataim, amelyek az evangéliumokban találhatók, nem 

szorulnak különösebb magyarázatra. Úgy kell azokat értenetek, a józan ész 

határán belül, ahogy mondtam! Az Én szavaim megértésére bőven elég a jó-

zan ész használata. Azok a „tekintélyesek”, akik úgy gondolják, hogy nem a 

józan ész, hanem az ő eszük való arra, hogy mások helyett gondolkodjanak, 

nem az Én szándékom szerint gondolkodnak olyankor, amikor pont az ellen-

kezőjét állítják annak, amit Én mondtam. Pl. azt, hogy „Inkább szeressétek 

ellenségeiteket”, ezek szerint a „tekintélyesek” szerint úgy kell érteni, hogy 

alkalomadtán öljük meg őket! Vagy az, hogy „ti egymásnak testvérei vagy-

tok”, úgy magyarázzák, hogy van alá-fölérendelés ember és ember között. 

 Neked azt ajánlom, hogy járj bármelyik gyülekezetbe, de a józan eszed 

használatáról soha ne mondj le! 

 2. Senki nem születik újjá mások által. Mindenki akkor születik újjá, 

ha elfogad Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának. Okos dolog az, ha ez 

ünnepélyes keretek között történik, s ilyenkor mások imádkoznak testvérük 

fölött. De az újjászületésnek valósága akkor és ott jelenik meg, amikor és 

ahol valaki őszintén kinyílik Felém, és elfogadja a maga számára azt a szere-

tet-utat, amellyel Én - a te Jézusod - azonosítottam Magam. 
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 3.  A nyelveken szólás és az eldőlés olyan események, amelyeknek elő-

idézője lehet a Lelkem is, és lehetnek ártó erők is. Jó, ha tudod, hogy az ör-

dög az Isten majma! Istent akarja utánozni, s ezt főleg olyan területeken tudja 

megtenni, amely területek nehezen ellenőrizhetők a józan ész alapján. Ezek 

tehát jöhetnek Istent Lelkétől, és jöhetnek a megtévesztő lelkektől is. Csak 

hosszabb távon ismerhető fel csalhatatlanul, hogy ki van a háttértben. Gyü-

mölcseikről ismerhetők fel. De így van ez a jövendölésekkel, ördögűzésekkel 

és egyéb csodákkal is (Máté 7; 22-23)! 

 Bár Én, Jézus, már csak három kérdésre válaszolok a kérdezőknek, mi-

vel azt szeretném, hogy könyveimet olvassátok, amelyekben már több ezer 

életkérdésre megadtam a választ, s nem akarok állandóan ismétlésekbe bo-

csátkozni, de neked most tömören válaszolok a többi kérdésedre is. 

 - Elhunyt apád miatt ne aggódj! Ajánld őt imában Istennek! A többi 

nem a te dolgod. 

 - Az, aki nem szereti, hogy Velem foglalkozz, már régen elhagyott té-

ged lélekben! Valójában nem is szeretett téged soha az Én, a te Jézusod 

szándéka szerint! 

 - Kapcsolataidat te alakítod ki. Akkor jársz el helyesen, ha olyan em-

berrel alakítasz ki kapcsolatot, aki Velem, Jézussal, élő kapcsolatban van. 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

3253. 

Kérdező: JÓL GONDOLKODOM ISTENRŐL? 

 1. Istent egy csodálatos Szeretetenergiának gondolom. 

 2. Váljak-e el férjemtől? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Isten valóban nem határolható le semmiféle formában. Bennem, Jé-

zusban, viszont emberi formában jelent meg közöttetek az Isten. Aki Velem 

foglalkozik, az az Istennel foglalkozik, és aki igazi ember akar lenni, annak 

engednie kell, hogy Én, Jézus, élni tudjak benne. Mint Isten, képes vagyok 

arra, hogy kegyelmi módon lakást tudok venni annak szívében, lelkében, aki 

Engem befogad! 

 Nem lehet fontosabb földi életedben, mint az, hogy Velem, Jézussal, 

járd életed útját!  

 2. Férjed, aki többet árt neked, mint használ, soha nem tartozott lélek-

ben Hozzám, s így hozzád sem tartozik. Ezt azzal igazolja, hogy ellene van 

kettőnk kapcsolatának. 
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 Aki nem akarja azt, hogy szellemileg fejlődj, az nem lehet neked pozi-

tív értelemben élettársad, csak ellenséged. Igaz, az ellenséget is szeretni kell, 

de ez a szeretet nem a mások akaratát akarja teljesíteni, hanem saját benső 

békéjét akarja biztosítani. Komolyan meg kellene gondolnod, hogy nem biz-

tosítaná-e jobban a te szíved békéjét az, hogy azt az elválást, amely már lel-

ketekben régen valóság, törvényesen is kimondatnátok? Mert így, ahogy 

most éltek, mindketten hazugságban éltek. Én, Jézus, aki azonosítottam ma-

gam az Igazsággal, csak azzal tudok együtt élni, aki IGAZ akar lenni! 

 Az a betegség, amely miatt a kórházba kellett lenned, a férjeddel meg-

élt „lelketlen” kapcsolatod miatt volt. 

 Most ne azt mérlegeld, hogy vele vagy gyermekeddel mi lesz, hanem 

azt, hogy neked, lelkednek mi a jobb. Ez nem önzés, hanem egészséges ön-

szeretet, s ez csúcsérték! „Szeresd felebarátodat, mint ÖNMAGADAT!” Mit 

használ, ha az egész világot megnyered is, de lelked ennek kárát vallja! Mit 

adhat az ember cserében lelkéért? 

 Nem arról van szó, hogy te elválsz, hanem arról, hogy mivel ő már ré-

gen elhagyott - ha egyáltalán valaha is egy volt lélekben veled -, te ezt kifelé 

is nyilvánosságra juttatod. 

 Saját boldogságodnál, benső békédnél fontosabb számodra semmi nem 

lehet! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3254. 

Kérdező: MI AZ, AMI BOLDOGÍT? 

   1. Gyógyíthatok-e? 

 2. Jézus átölelt. 

 3. Krisna-közösségről kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Mindenkiben van gyógyító képesség. A hívőnek minden lehetséges a 

szeretet körén belül. Fontos tudnod, hogy nem a testi egészség boldogít, ha-

nem a szívetekben élő, a szívetekből áradó szeretet. Szívbékét csak ez adhat. 

Az egészség és a felelősség elválaszthatatlanok egymástól! Mindenkinek az a 

feladata, hogy a szívében lévő szeretetet élje meg egyre intenzívebben olyan 

szinten, amilyen szinten ezt az egészsége megengedi. Ezért igaz a mondás: 

az egészség nem jobb, mint a betegség, a betegség nem rosszabb, mint az 

egészség. 
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 Arra kell mindenkit segítenetek, hogy a benne lévő szeretetre, jót aka-

rásra tegye a hangsúlyt teljes szívével, teljes lelkével és minden erejével. A 

többi az Isten dolga! 

 2. Gyakran küldök olyan élményeket számotokra, amely élmények az 

Én, a te Jézusod szeretetét érzékeltetik. De tudnod kell, hogy téged nem az 

boldogít, hogy Én, Jézus, szeretlek. Ez Engem boldogít. Téged az boldogít, 

ha a benned lévő szeretetet mások szolgálata által kimutatod, megéled. 

 3. Az általad említett testvéri közösség, mint minden más közösség, 

olyan gyarló emberekből áll, akik szeretni akarják egymást, és ezáltal szebbé 

akarják tenni a világot. Olyan nincs, hogy jó vagy nem jó közösség. Csak 

olyan van, hogy egy közösségben vannak Istent szerető és Istent kevésbé sze-

rető gyarló emberek. 

 Ne gyülekezettől, ne közösségtől várd életed boldogságát, hanem Tő-

lem, Jézustól, aki benned akarok élni (János  14;23). Ha erre törekszel, akkor 

úgyis megtalálod azt a közösséget, ahol ezen van a hangsúly. Feltétlenül meg 

fogod találni, ha keresed. Erre áll: Aki keres, talál (Máté 7;7)! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3255. 

Kérdező: VAN OKOM FÉLNI HALOTTAIMTÓL? 

 1. Valóban van olyan, hogy halott rokonok kopognak? 

 2. Félni kell tőlük, vagy természetes ragaszkodásunk a halottainkhoz? 

 3. A klinikai halál állapotában a lélek még a testben van? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Sok minden történhet rajtatok kívül, de olyan soha, hogy amiatt fél-

netek kellene. Kívülről semmi meg nem határozhat benneteket. Az ember 

élete a Földön belül dől el! 

 Soha nem adatik meg szellemi lényeknek olyan, ami miatt bárkinek is 

gondban kellene lennie. Halottaitok nem járhatnak vissza kényük-kedvük 

szerint. Ártani semmiképpen! Esetleg arról lehet szó, hogy valaki a meghol-

tak közül engedélyt kap arra, hogy a Földön maradt szerettei közül valame-

lyiknek olyan visszajelzést küldjön, ami a Földön maradottnak lelkileg javára 

válik. De ez is nagyon ritka, mivel mindenkinek azért van őrangyala, hogy az 

ilyen feladatokat ellássa. 

 Az általad említett kopogások tehát semmiképpen sem árthatnak ne-

ked, s te akkor teszed a legjobbat, ha olyankor, amikor ilyesmit észlelsz, el-

kezded dicsőíteni az Istent.  
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Ez mindenképpen javadat szolgálja. Igen, mert ha ártó erőtől jön az 

ilyen zavarás, akkor az ezt feltétlenül abba fogja hagyni, ha pedig valami 

természetes magyarázata is van, csak éppen nem tudod, hogy mi, akkor is jól 

jársz, ha dicsőíted az Istent. A dicsőítő és hálaadó ima nagyon tudja erősíteni 

az Istennel való kapcsolatodat. 

 2. Természetes az, hogy akikkel a szeretet szálai kötnek össze, azokkal 

haláluk után sem szakad meg e kapcsolat. A szeretet ÖRÖK! 

Az pedig egyenesen elképzelhetetlen, hogy szeretteitek ijesztgetni akarnának 

benneteket! 

 3. Mindenkinek van olyan asztrálteste, amely a durva fizikai testtől, 

földi mércével mérve, bizonyos idő után válik el végleg. Ezt az „időt” nem 

lehet minden esetre pontosan meghatározni. Több tényezőtől függ ennek 

megtörténte. Nem jó visszatartani akarni azt, aki már elmenőben van.  

A klinikai halálból visszajöttek bizony már megtapasztaltak valamit 

abból a világból, amelyben majd véglegesülni fognak. 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT és a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

3256. 

Kérdező: MEG VANNAK SZÁMLÁLVA NAPJAIM 

 1. Az orvosok szerint már csak fél évem van hátra. 

 2. Betegségem az előző életem következménye. 

 3. Gyógyulhatok természetes gyógymód által? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A lényeg feltétlenül az, hogy megtértél, s bízol abban, hogy a gon-

dolkodásod átalakítása által a szervezeted is átalakul. Általában ez így igaz. 

Azért mondom, hogy általában, mert a gondolkodás-átalakítást vállalva, a 

többi már nem is érdekes. Nem, mert a boldogságodhoz nem a testi egészség 

tartozik, hanem az, hogy a fejedben és a szívedben rend legyen. Ez pedig ak-

kor valóság, ha az Én, a te Jézusod gondolatai szerint gondolkodsz. A többi 

az Isten dolga! 

 Ha szívedet az nyugtatja meg, hogy nem veted alá magad a sugárkeze-

lésnek, akkor ezt kell tenned. Ha ennek ellenkezője, akkor azt kell tenned. 

Az egész Mennyország örül, ha látja, hogy legfőbb vágyad az örök élet, és 

nem más. Ez a „más”, ez az a „többi”, ami mindig hozzáadatik annak, akinek 

az Isten országa a legfontosabb (Máté 6;33)! 

 2. A karmikus betegségekkel szemben a leghatásosabb „gyógyszer” 

kétségtelenül az, ha valaki arra törekszik, hogy megtanuljon együtt élni egy 

ilyen betegséggel, nem tévesztve szem elől a CÉLT, a szeretni tanítást! Az 
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„adósságtörlesztésnek” - minden karmikus betegség adósságtörlesztés - ez az 

egyetlen helyes módja. Ha valaki bizonyos tüneti kezelések által megpróbálja 

eltüntetni az ilyen betegséget, ez hamarosan egy másik helyen, más formában 

újra előjön. 

 3. Az orvostudomány, a természetadta lehetőségek, ezek mind-mind 

eszközök. A CÉL az, hogy növekedj a szeretetben! Ez pedig csakúgy, mint a 

hit és a remény esetében, gyakorlás által történik! 

 A gyermekvállalásról és egyéb teendőkről ráérsz akkor gondolkodni, 

ha ezt a testi egészséged is már javallja. Nem azáltal gyógyulsz testileg, ha 

gyermeket vállalsz, hanem azáltal, hogy mindent megteszel benső békéd  

biztosítására. Ez természetesen lehet a gyermekvállalás is. De ez csak követ-

kezménye lehet a benső békédnek, és nem forrása. 

     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

3257. 

Kérdező: NEM ISMEREM MAGAMAT 

 1. Mi a feladatom? 

 2. Ki vagyok én valójában? 

 3. Segíts a helyes szeretet útján! 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Föltettél vagy tizenöt kérdést. Arra kértél, hogy részletesen, a te szinte-

den, világosan fogalmazzam meg válaszaimat. 

 Kedves Barátom! Már jó ideje, hogy csak három kérdésére válaszolok 

mindenkinek. Ma már a 31-dik Hang-könyv is befejezés előtt áll. E könyve-

ket azért írattam, hogy olvassátok, s nem azért, hogy médiumomat szórakoz-

tassam gondolataimmal.  

Az eddig megjelent 29 könyvben több ezer kérdésre adtam már kimerí-

tő választ. Ma már szinte nem tudtok olyat kérdezni, amelyre meg ne találná-

tok az eddigi könyvek valamelyikében problémáitokra a megoldást. De ti úgy 

gondoljátok, hogy könnyebb és egyszerűbb, ha rááldoztok 60 forintot (egye-

sek csak 30 forintot, mert válaszbélyeget nem küldenek), s Én, Jézus, újra és 

újra elmondom a kérdezőnek azt, amit már több százszor elmondtam. 

E bevezető után most válaszolok három kérdésedre. 

1. A te világra szóló feladatod, a szeretni tanítás, is olyan, mint min-

denki másé. Vagyis csak napra lebontva valósítható meg. Valójában tehát 

csak napra szóló feladatot kapsz Istentől a szeretni tanítás megvalósítására, 

amint időben is csak legjobb esetben egy napra láthatsz előre felelősséggel. 
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Legyen hát elég minden napnak a maga feladata. A holnap majd újat 

tár eléd (Máté 6;34). Teljesen fölösleges különböző spirituális szintekkel 

komplikálni a dolgokat! 

 Ha megkérdezem tőled, tudod-e, hogy mire való a reggeli ima, akkor 

nem biztos, hogy helyesen tudnál válaszolni. Most megmondom neked, hogy 

mire való reggelenként imában találkoznod Velem, Jézussal. A te reggeli 

imád akkor ésszerű és szívből jövő, ha elmondhatom neked, ha megbeszél-

heted Velem az elinduló napod programját. Aki reggelenként párbeszédimá-

ban a lelkét Hozzám emeli, s kéri az elinduló nap feladataira áldásomat, az 

rátalált arra az útra, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat. 

 2. Tömören és világosan megmondom, hogy ki vagy. Te úgy vagy Isten 

gyermeke, mint senki más. Ha még valakit Isten úgy szeretne, mint téged, 

akkor kettő lenne belőled. De nincs kettő, csak EGY van! Ha ezt szem előtt 

tartod, akkor a többi már szinte „magától” jön. Igen, mert egyáltalán nem az 

a lényeg, hogy milyen vagy, hanem az, hogy kié vagy! 

 3. Ha elhiszed azt, hogy benned élek (János 14;23), akkor azt is el kell 

hinned, hogy pontosan olyan magatartással akarok benned élni, mint éltem a 

názáreti Ácsban. Az igazi, a helyes szeretet tehát abban mutatkozik meg, 

hogy nem ártasz soha senkinek, hogy megbocsátasz mindig mindenkinek, és 

arra törekszel, hogy lehetőség szerint szolgáld, segítsd a rászorulókat. Én, Jé-

zus, így szeretek, és benned is így akarom kimutatni szeretetemet azok iránt, 

akik veled találkoznak! 

 Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

3258.  

Kérdező: MIT TEGYEK GYERMEKEIMÉRT? 

 1. Álmomban gyönyörűnek láttam az Urat. 

 2. Újra születik Jézus? Mikor? 

 3. Gyermekeim megtéréséért mit kell tennem?  

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Az a látomás, amelyben részed volt, azt akarja erősíteni benned, 

hogy Én, Jézus, nagyon szeretlek téged. Neked is törekedned kell arra, hogy 

mások iránti szolgáló szeretettel kimutasd Nekem, hogy te is nagyon szeretsz 

Engem, Jézust. 

 2. A Földre egyszer kellett lejönnöm, megszületnem. Ha újra visszajö-

vök, akkor nem mint kisbaba fogok megjelenni, hanem teljes dicsőségem-

ben, ahogy megjövendöltem keresztre feszítésem előtt azoknak, akik halálra 

ítéltek (Máté 26;64). 
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 Nektek kell újjászületnetek a Szentlélek által, mert csak így juthattok el 

Isten országába (János 3;3). Ezt kérni kell, erre vágyni kell, ezt hinni kell! 

 3. Gyermekeidért nem tehetsz mást, mint azt, hogy imádkozol értük. 

Ajánld fel őket a mennyei Atyának az Én, a te Jézusod nevében. Kérd életük-

re Isten áldását. Ezzel teszed a legtöbbet értük. 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

3259. 

Kérdező: ADÓSSÁGTÖRLESZTÉSBEN VAGYOK? 

 1. Édesanyám hol van most? 

 2. Előző életem adósságát törlesztem most? 

 3. Eljön-e hozzám egy kedves ismerősöm? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Ha Isten szándéka szerint édesanyád tudathatná veled jelenlegi sor-

sát, akkor biztosan megtenné. Én, Jézus, nem postás vagyok ég és föld kö-

zött, hanem olyan megszabadító Isten, aki képes vagyok átadni szívem béké-

jét azoknak, akik ezt hajlandók Tőlem elfogadni. Azért jöttem közétek, hogy 

belétek tudjak költözni (János 14,23), és azért mentem el emberi formában 

tőletek, hogy helyet készítsek számotokra (János 14;2). De ilyen formában is 

vissza fogok jönni (János 14,3)! 

 2. A földi élet nem azonos a mennyei élettel. Éppen ezért a Földön 

mindenkinek meg kell fizetnie saját örök boldogsága árát. A Mennyország az 

egymásnak odaadottak országa. A Földön önzés és felelősség-áthárítás ural-

kodik. Még ha úgy születtetek volna is, mint Én, akkor is az odaadást kellene 

mindannyitoknak megélni ahhoz, hogy az örök boldogságban megtaláljátok 

méltó helyeteket (Lukács 24;26). De ti nem úgy születtetek mint Én, tehát 

feltétlenül adósságtörlesztésre jöttetek a világra. De nem csak ezért! 

 Csodálatos lehetőséget kaptok mindannyian, mint talentumokat, hogy 

növekedni tudjatok abban a szeretetben, amelyet Én, Jézus, elmondtam és 

elétek éltem. Aki reggel rendszeresen Velem indul el élete útján, és Értem te-

szi azt, amit tesz, az biztos lehet abban, hogy olyan boldogságban fog növe-

kedni, amely boldogság a halál pillanatában éri el csúcspontját a Földön. 

 3. A te kedves ismerősöd valódi szabadsággal rendelkezik, s ezért csak 

tőle tudhatod meg teljes bizonyossággal, hogy fel fog-e keresni téged vagy 

sem. 

 Jobban higgyetek saját szabadságotok valóságában! 

 Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

***************************************************** 
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3260. 

Kérdező: A SZERETET ÉS AZ IGAZSÁG JÁRHAT EGYÜTT? 

 1. Mit jelent az, hogy az istenszeretőknek minden a javára válik? 

 2. A szeretet igazságban, az igazság szeretetben. Hogyan? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Az első kérdésedre nagyon könnyen megtalálja a választ minden lo-

gikusan gondolkodó ember. 

 Isten a szeretet körén belül MINDENHATÓ! Aki istenszerető, az nyil-

ván a szeretet körén belül van, tehát csak az történhet vele, amit a szerető, 

boldogító Isten az ő számára jónak lát. 

 2. E második kérdésedre már nem lehet ilyen egyszerűen válaszolni, 

mert több szempont szerint nevezhető valami igazságnak. 

 Van történeti igazság. Ez azt jelenti, hogy ami egyszer megtörtént, azt 

nem lehet meg nem történtté tenni. 

 Van matematikai igazság.  Az arányosság törvénye. 

 Van logikai igazság. Az azonosság elve (minden azonos önmagával), 

az ellentmondás elve, (ugyanarról ellentétes állítás: ugyanakkor, ugyanazon 

szempontból van is, nincs is), az okság elve (senki nem adhatja azt amije 

nincs).  

 Van bölcseleti igazság: a valóság tudati tükrözése. 

Van jogi igazság: mindenkinek megadni azt, ami neki jár. 

 Van erkölcsi igazság: szeretni kell! 

Mit jelent hát az, hogy a szeretetnek igazságban, az igazságnak pedig 

szeretetben kell megnyilvánulnia?  

Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Mégpedig azt a jót akarni más-

nak, amire Én, Jézus, szólítottalak fel benneteket, amikor azt mondtam: „Új 

parancsot adok nektek. Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek tite-

ket!” (János 13;34) 

 Az előzőket figyelembe véve azt kell mondanom, hogy a szeretet akkor 

nyilvánul meg igazságban, ha a valóság, a realitások talaján áll. Az igazság 

pedig akkor nyilvánul meg szeretetben, ha a realitásokat, a valóságot arra 

használjátok fel, hogy az Általam elmondott és elétek élt jót akarjátok egy-

másnak. 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

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

3261. 

Kérdező: KISKORÚAK  PÁRKAPCSOLATÁRÓL 

 Istennek mi a véleménye egy párkapcsolatról? 
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HANG: "Drága Gyermekem! 

 Minél jobban eluralkodik valakin a faj- és önfenntartás ösztöne, annál 

inkább elállatiasodik az ember. Minél jobban kézben tudja tartani valaki ösz-

töneit, annál emberibb ember.  

Minden ember felelős önmagáért. Ha neked választanod kell Isten és 

egy ember között, s te azt az embert választod, aki nem tudja felelős módon 

ösztöneit kezelni, akkor megérdemled sorsodat. 

 Amitől szüleid óvni akarnak, az biztos, hogy károdat okozza. Eddig 

még mindenkinek kárát okozta az idő előtti testi kapcsolat. Te sem lehetsz 

kivétel! Amíg másokból élsz, addig hozzájuk kell felzárkóznod! Majd ha be-

lőled él más, akkor mondhatod, hogy önálló vagy! 

 Egy biztos! Sem Én, Jézus, sem szüleid nem képesek megakadályozni 

téged abban, hogy tönkre ne tedd magadat, ha ezt akarod. 

 Egy párkapcsolat akkor normális, akkor egészséges, ha Hozzám, Jé-

zushoz, akarják közelebb segíteni egymást azok, akik úgy gondolják, hogy 

szeretik egymást. Minden más önámítás! 

 Nagyon sajnálom, hogy nem szándékom szerint akartok boldogok len-

ni. Pedig másképpen képtelenség! 

 A szexuális élet csak akkor megengedett, ha az érdekeltek felelős mó-

don vállalni tudják egymást Isten és az emberek előtt. Különben paráznaság. 

 Nagyon fáj szívemnek, hogy nem hallgattok Rám! Hidd el, magadnak 

vagy ellensége, magadnak teszel rosszat, amikor nem méred fel kellő módon 

cselekedeteid súlyát. Természetesen ártasz a másiknak is! 

 Ha valaki azért hagy el, mert nem adod át magadat neki felelőtlenül, az 

ocsmányul hazudik, amikor azt mondja, hogy szeret téged. Ő nem téged sze-

ret, hanem a benne lévő féktelen állatot! Hogy is bízhatnád rá magadat egy 

olyan fiúra, aki még a benne élő állatnak is rabszolgája?! 

 Ha szüleid féltenek, hát Én, Jézus, még jobban féltelek! Boldog csak 

Általam, Velem és Bennem lehetsz. Nélkülem csak boldogtalan leszel. A 

döntést neked kell meghoznod! 

 Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!" 

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

3262. 

Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL 

 Álmomban báránnyá változtam. Csodálkoztam ezen. 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 Mint tudod, a bárány a szelídség jelképe. Ha azt élted meg, hogy bá-

rány lettél, akkor ez arra szólít fel, hogy a szelídséget kell megcéloznod, ha 

valóban önmagadra akarsz találni. 

 Én, Jézus, aki jó pásztornak mondtam Magamat, szintén bárányként - 

Isten bárányaként - vagyok ismert közöttetek. 

 A szelídség olyan jellemvonás, amely isteni értékeket hordoz. Külde-

tést kaptatok, hogy bárányként menjetek a farkasok közé (Lukács 10;3), és a 

világvége nagy drámájában a bárányok, a juhok mondatnak Isten áldottainak 

(Máté 25;33-34). 

 Ahhoz, hogy ezt a bárány-küldetést örömmel tudjátok vállalni, feltétle-

nül fontos az okosság és az óvatosság! Csak ezekkel felszerelve tudjátok 

nyugodt szívvel, nyugodt lelkiismerettel vállalni e küldetéseteket. E küldetést 

csak azért adhattam nektek, mert Nálam mindig megtalálhatjátok, Tőlem 

mindig megtanulhatjátok az értelemnek és a szívnek rendezettségét, tehát az 

okosságot és az óvatosságot. 

 Megáldalak a SZELÍDSÉG LELKÉVEL!" 

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

3263. 

Kérdező: SZERETNÉK JÓL FEJLŐDNI! 

 1. Családunk gondjai mikor rendeződnek? 

 2. Miben kell változnunk? 

 3. Hogyan van jelen bennünk a Szentlélek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Ahhoz, hogy okos kérdéseidre jól tudjak válaszolni, kicsit mesz-

szebbről kell elindulnom. 

 Amikor te egy család gondjairól beszélsz, akkor valójában arról be-

szélsz, hogy családodban vannak emberek, akiknek vannak gondjaik. Én, Jé-

zus, csak külön-külön, egy-egy ember gondjaira tudok megoldást adni. Ezért 

akkor tudnék érdemben válaszolni kérdésedre, ha elmondanád, hogy kinek 

mi a gondja. 

 Egy család gondjai tehát akkor rendeződnek, ha a család tagjainak kü-

lön-külön rendeződnek gondjai. 

 Tehát Én, Jézus, segíteni csak egyes embernek és meghatározott prob-

lémával kapcsolatban tudok. 

 2. Általánosságban csak azt tudom mondani, hogy egy családban, ha 

van valaki, aki elhiszi, hogy van Gondviselője, akkor annak már gondja nem 

lehet. Nem, mert aki elhiszi, hogy van Gondviselője, és mégis azt mondja, 

hogy van gondja, az vagy nem tudja, hogy mit beszél, vagy nem hisz. 
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 3. A Szentlélek mindenkiben boldogító módon van jelen. Ez azt jelenti, 

hogy nem attól boldogtalan valaki, mert azzá teszik őt, hanem attól, hogy 

nincs élő kapcsolata a benne lévő Szentlélekkel. 

 Minden a gondolkodás-átalakításon múlik! Aki elhiszi, hogy ő a bol-

dog Isten (másmilyen Isten nincs is!) édes gyermeke, az tudja, hogy a boldog 

Istennek csak boldog gyermeke lehet.  

A boldogság nem rendkívüliség, hanem az ember természetéhez tarto-

zó állapot. Az a boldog ember, aki benső békét él át. Az él át benső békét, 

aki tudja, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik, mert az Isten a sze-

retet körén belül MINDENHATÓ!  

Bármi történik hát veled, ha istenszerető vagy, akkor csak azt kérdez-

heted magadtól: „Ez miért jó nekem?” Igen, mert az Isten az övéi számára a 

körülményeknek is az Istene! 

Gondolkodást átalakítani csak gondolkodva lehet. Ez a boldogság ára! 

Isten szeretete kiárad szívetekben a Szentlélek által! A boldogság nem más, 

mint a hazataláltság öröme. A Szentlélek tehát úgy van benned, hogy mindig 

lehetővé teszi számodra az olyan gondolatok megfogalmazását, amelyek té-

ged építenek, buzdítanak, vigasztalnak. De ezeknek a megfogalmazása a te 

munkád! Neked kell „kitalálni” az ilyen gondolatokat, amelyekről el kell 

hinned, hogy a benned élő Szentlélektől vannak! 

 Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"  

 ******************************************************* 
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TARTALOMJEGYZÉK 

 
szám 

3146. ELŐSZÓ 

3147. Kérdező: MI A GYÖKERE BAJAIMNAK? 

1. Mindent nekem kell csinálnom. Férjem beteggé tesz! 2. Mit teszek rosszul? 

3. Bűneim miatt kell vezekelnem? 

3148. Kérdező: SZOMORÚ HELYRŐL JÖTTEM E VILÁGRA 

Láttam azt a szomorú helyet, ahonnan a Földre születtem. 

3149. Kérdező: FESZÜLTSÉGBEN ÉLEK 

1. Ellentmondásban vagyok körülményeimmel. 2. Hogyan számolhatnám fel meg-

kötözöttségeimet? 

3150. Kérdező: MILYEN IMA A LEGHATÉKONYABB? 

1. A kötött vagy az egyéni ima a hatásosabb? 2. Különböző családtagok harmóniája 

lehetséges-e? 3. Van gyógyíthatatlan betegség? 

3151. Kérdező: NEM ELLENTMONDÁS A FELTÁMADÁS ÉS REINKRNÁCIÓ? 

1. Mit jelent az, hogy feltámadunk, ha van reinkarnáció? 2. Segíts önkicsinylésem 

legyőzésében? 

3152. Kérdező: EGY KÖRRŐL ÉS MAGAMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT 

1. Egy kör megszervezéséről kérdezem a HANG-ot. 2. Álmaimról, benső élménye-

imről kérdezem a HANG-ot. 

3153. Kérdező: GYAKRAN VAGYOK SZOMORÚ 

1. Hogyan növelhető a hit? 2. Sokszor szomorú a lelkem. 3. Játszik velem a Megté-

vesztő? 

3154. Kérdező: ERŐSÍTÉST KÉREK! 

Pár bíztató szót kérek! 

3155. Kérdező: FÁRADT VAGYOK IDEGILEG 

1. Idegi alapon vagyok beteg. Mit tegyek? 2. Szeretnék lefogyni! 3. Hogyan tudnék 

megtérni? 

3156. Kérdező: SZERETNÉK JÓL MÉRLEGELNI! 

1. Merre induljak tovább? 2. Hogyan biztosíthatom a megélhetésemet? 3. Csak 

azon, annak segítsek, aki kéri? 

3157. Kérdező: KÜLÖNLEGES NÉP AZ ÉN NÉPEM? 

1. A magyarság kiválasztottja a Gondviselésnek? 2. Milyen módon segíthetek né-

pemnek? 3. Miért érzem betegnek magamat? 

3158. Kérdező: MIT TEGYEK FIAMÉRT? 

1. Fiam meggyógyul-e? 2. Mi a feladata? 3. Miben tudok segíteni neki? Átvállalha-

tom a betegségét? 

3159. Kérdező: SZERETNÉK JOBBAN „LÁTNI”, „HALLANI”! 

1. Férjem halála próbatétel számunkra? 2. Még nem hallom jól az Atyát. 3. Fiam 

valóban „kiválasztott”? 

3160. Kérdező: ISTEN ÉS EMBER SZABADSÁGÁRÓL 

1. Isten és az ember szabad akarata hogyan működik együtt? 2. Isten egymásnak 

rendelt minket a férjemmel? 3. Meddig terjed Isten türelme? 

3161. Kérdező. SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI! 
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1. Megtörténhet-e újjászületésem ebben az életemben? 2. Álmaimmal foglalkoz-

zam-e? 

3162. Kérdező: KEVÉS AZ ÖNBIZALMAM 

1. Szeretnék energiaátadó lenni! 2. Szeretném, ha büszkék lennének rám az égiek! 

3. Nem nagyon hiszek önmagamban. 

3163. Kérdező: MEDDIG TART A FELELŐSSÉGEM? 

1. Bátyámmal, anyámmal kapcsolatban van-e felelősségem? 2. Meddig felelek 

gyermekemért? 3. Fogok-e találkozni újraszületésemkor anyámmal? 

3164. Kérdező: A SZEREPEK MULANDÓK!  

1. Mi okozza klubunk széthullását? 2. Hogyan enyhíthetnék egy nagy szenvedőnek 

a fájdalmán? 3. Néha nem őszinték az érzéseim. 

3165. Kérdező: MEGSZENTELNI, MEGSZENTELŐDNI 

1. Megszentelni vagy megszentelődni jöttem a Földre? 2. A sugallat és a szeretet, 

amit átadok, Tőled jön? 3. Kik húznak vissza, mikor Hozzád akarom emelni lelke-

met?  

3166. Kérdező: AMI NEM A LÉNYEG 

1. Mi a karmikus életem? 2. Mikor és ki által találkoztam Jézussal? 3. Milyen az én 

férjem? 

3167. Kérdező: KAPCSOLATAIMRÓL 

1. Miért nem sikerülnek párkapcsolataim? 2. Apám is eltaszít magától. 

3168. Kérdező: SZERETRNÉK TISZTÁN LÁTNI! 

1. Hogyan vezethetem fiamat Isten felé? 2. Jó úton haladok-e most? 3. Megtaláltam-

e az igazit? 

3169. Kérdező: JÖVŐMRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 

1. Hogyan alakul testi egészségem a jövőben? 2. Férjem egészségi állapotáról ér-

deklődöm. 3. Érezhetem-e újra a kezdeti erős hitemet? 

3170. Kérdező: HOGYAN VÉLEKEDIK ISTEN RÓLAM? 

Elégedett-e velem Istenem? 

3171. Kérdező: LEHETNEK TITKAINK? 

1. Tudja-e a szellemvilág gondolatainkat? 2. Milyen szinten állok lelkileg? 3. Való-

ban Jézus hangja szól bennem? 

3172. Kérdező: KERESŐ EMBER VAGYOK 

A jézusi utat keresem. 

3173. Kérdező: SZERETNÉK PÁR ÉVIG MÉG BOLDOG LENNI! 

1. Lehetünk-e boldogok azzal, akit szeretek? 2. Egészségem enged-e még pár évet 

jól élnem? 

3174. Kérdező: NEM TUDOM, MINT TEGYEK! 

1. Meddig maradhatok munkahelyemen? 2. A kölcsönadott pénzemet visszakapom-

e? 3. Mit várhatok egy újabb kapcsolattól? 

3175. Kérdező: GÁTLÁSOS VAGYOK 

1. Álmomban Lélekkeresztséget kaptam, 2. Miért nem tudok beszélni arról, ami 

bennem van? 3. Mi a feladatom a családomban? 

3176. Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK TESTVÉREMEN! 

Magatehetetlen testvéremen hogyan tudok segíteni? 

3177. Kérdező: MI A FELADATOM? 
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1. Megtér-e valaha férjem, 2. Mi a tennivalóm? 

3178. Kérdező: MIÉRT LÁTOK SZIMBÓLUMOKAT? 

1. Különböző szimbólumokat látok.2. Álmomban Jézus megdicsérte hitemet. 

3179. Kérdező: ÁLMAIMRA NEM KAPTAM VÁLASZT 

1.Előző levelemben leírt álmaimra nem kaptam választ. 2. Jézus arcát láttam a turini 

leplen. 3. A HIT gyülekezetébe járok. 

3180. Kérdező: MENNYIRE SZŰKÍTHETŐ LE TEVÉKENYSÉGÜNK HATÁSA? 

1. Leszűkíthető egy népre, országra tevékenységünk? 2. Szeretnék megmaradni a 

helyes úton! 3. Lehetek-e fényadó? 

3181. Kérdező: HÁROM LEVÉLRE EGY VÁLASZ 

Három levél egy csoportból. 

3182. Kérdező: LELKILEG SZERETNÉK SEGÍTENI! 

1. Hogyan tudnék fiaimnak segíteni lelkileg? 2. Lesz-e megfelelő társam? 3. Nem 

megy a "párbeszédima"! 

3183. Kérdező: HŰ AKAROK MARADNI! 

Hála mindenért! Ki akarok tartani szerelmem mellett. 

3184. Kérdező: MIKOR LESZ A BÁRÁNYBÓL BIRKA? 

1. Hogyan keresselek, ha nem ismerlek? 2. Párommal hogyan mélyíthetem szeretet-

kapcsolatunkat?  3. A béketűrés hol csap át málészájúságba? 

3185. Kérdező: ISTEN EGYMÁSNAK TEREMTETT BENNÜNKET 

1. Hogyan tudnék bízni férjemben? 2. A jó Isten azért teremtett, hogy boldogok le-

gyünk egymással! 

3186. Kérdező: TISZTÁN SZERETNÉK LÁTNI! 

1. Szeretnék tisztán látni! 2. Kislányomat meggyógyítod? 

3187. Kérdező: MIT KELL HELYREHOZNOM? 

1. Csoportról, meg nem születettek kereszteléséről kérek véleményt! 2. Mihály vi-

tatkozott Mózes teste fölött az ördöggel. 3. Mit kell előző életemből helyrehoznom? 

3188. Kérdező: BIZONYTALAN VAGYOK 

1. Jézusé vagyok? 2. Többszörös gyilkos látása megrémiszt. 3. Hogy élhet a Sátán 

évmilliárdokon át boldogtalanul? 

3189. Kérdező: VÁGYALMAIM VANNAK? 

1. Valóra válhat egy régi szerelem? 2. Fiam kigyógyulhat idegrohamaiból? 3. Egy 

örökség miatt vagyok gondban. 

3190. Kérdező: SZERETNÉK VILÁGOSAN LÁTNI! 

Kapcsolataimról, barátaimról, jövőmről kérdezem az Urat. 

3191. Kérdező: GONDBAN VAGYOK MAGAM ÉS FIAM MIATT 

1. Nagyon feledékeny vagyok. 2. A szürke hályog gyógyítható-e? 3. Fiam pereske-

dik. Mi lesz ennek a vége? 

3192. Kérdező: HOL TARTOK? HOGYAN TOVÁBB? 

1. Hol tartok most?  2. Hogyan tovább? 3. Melyik az az út, amely igazán az enyém? 

3193. Kérdező: JÓ, HA BESZÉLEK ÉLMÉNYEIMRŐL? 

1. Egy új lakásban szörnyű álmom volt. 2. Egy búcsújárásban illatélményem volt. 

Köszönöm! 3. Beszéljek az általam átélt szeretet-élményről? 

3194. Kérdező: HITEM MIATT GYAKRAN KIGÚNYOLNAK 

1. Számomra Jézus az ÚT. 2. Szeretteim halála miatt nem szomorkodom.3. Gyakran 
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kigúnyolnak hitem miatt. 

3195. Kérdező. SZERETNÉK HELYESEN SZERETNI! 

1. Melyik az igazi szeretet? A külső vagy a belső? 2. Nem érzem magam elég ered-

ményesnek a munkámban. 3. Fiam nehéz lelki gondokkal küzd. 

3196. Kérdező: ELHUNYT TESTVÉREMRŐL, SZENTGYÓNÁSRÓL 

1. Elhunyt testvérem hogyan vélekedik egy kapcsolatomról? 2. Isten gyónás nélkül 

is megbocsátja bűneinket? 3. Kaphatok-e üzenetet elhunyt testvéremtől? 

3197. Kérdező: NAGY CSAPÁS ÉRT! 

Meghalt, akit nagyon szerettem. 

3198. Kérdező: MÁRK 1;15. 

1. Hol van a Bibliában ez: „Alakítsátok át gondolkodásotokat?” 2. Mi a feladatunk? 

3199. Kérdező: ÁLMODOZOM 

1. Csak álmodozhatom, hogy.... 

3200. Kérdező: KI VOLT A HIBÁS? 

Testvérünk autóbalesetben meghalt. 

3201. Kérdező: NAGYON SÖTÉTEN LÁTOK 

Munkahelyi, egészségügyi, családi problémák gyötörnek. 

3202. Kérdező: NEM HISZNEK NEKEM 

1. Nem hiszik el, hogy jelenést láttam gyermekkoromban. 2. Nagyon szeretek teme-

tőben lenni. 3. Meggyógyulok-e valaha? 

3203. Kérdező: ENEGRIÁRÓL, ÁLOMRÓL, AKI ÖNGYILKOS AKAR LENNI 

1. A REIKI energia miért kíván hús- és alkoholmentességet? 2. Többször sírtam 

álmomban. 3. Megakadályozhatom-e azt, aki öngyilkos akar lenni? 

3204. Kérdező: MIKOR ÉS HOL NEM SZENVED A LÉLEK? 

1. Mások miatt gyötrődöm. 2. Van olyan élet, ahol a lélek nem szenved? 3. Mi a ka-

rizmám? 

3205. Kérdező: BIZONYTALAN VAGYOK 

Gyakran összezavarodom. 

3206. Kérdező: NEM KÉSZ TÉGLÁKAT ADOK 

Tíz kérdést írtunk le levelünkben. 

3207. Kérdező: TALÁNY VAGYOK A MAGAM SZÁMÁRA IS 

1. Miért idegenkedek az emberektől? 2. Törekednem kell családalapításra? 3. Befe-

jezzem-e azt, ami egy szakmai fokozathoz szükséges? 

3208. Kérdező: LÁTOMÁSOKRÓL 

1. Bizonyos „látomásokról” kérdezem a HANG-ot.2. Megtérésre szólítok fel - láto-

másban - tömegeket. 3. Vallásosságom visszatetszést szül. 

3209. Kérdező: A HÁZASSÁG ÉS AZ EGYÉNI ÉLET NEM UGYANAZ 

1. Ellentmondást látok a HANG 9-dik kötetének 702-ben leírtak és a HANG 23-dik 

kötet 2263-ban leírtak között. 2. Isten megáldja az Istenért kötött házasságokat? 

3210. Kérdező: HOGYAN SZERETEM JÉZUST? 

Jól szeretem Jézust? 

3211. Kérdező: BÉKÉRE VÁGYOM! 

Nyugtalan vagyok. 

3212. Kérdező: MEDITÁCIÓIMRÓL 

Mi az értelme az én meditációimnak? 



 117 

3213. Kérdező: JÉZUSRÓL ÁLMODTAM 

1. Egy ellentmondásos álmot álmodtam. Nyáron hullott a hó. 2. Egy pillanatra Jé-

zust láttam? 3. Rossz érzéseim vannak társammal kapcsolatban. 

3214. Kérdező. JÓ, HA HARCOLOK AZ IGAZSÁGÉRT? 

1. Ki volt az a 'különleges hölgy, aki vizet kért tőlem? 2. Miért könnyezett Mária? 

3. Harcolok az igazságért, ezért kibírhatatlan vagyok. 

3215. Kérdező: HÁZASSÁGUNK TÖNKREMENT 

Tönkrement házasságunkkal mit kezdjünk? 

3216. Kérdező: VÁLTOZNI SZERETNÉK! 

1. Mi történt velem? 2. Hogyan tudnám még a földi életemben jóvá tenni hibáimat? 

3. Miképpen lehetek olyan, mint 21 éves koromban voltam? 

3217. Kérdező: A SZENVEDÉSRŐL 

Problémám a szenvedéseim. 

3218. Kérdező: MIÉRT NEM LEHETNÜK MINDIG BOLDOGOK? 

1. Miért nem lehet az ember lélekben mindig boldog? 2. Miért nincs boldog csalá-

dom? 3. Egy halottról kérdezem a HANG-ot. 

3219. Kérdező: ZAVART OKOZ EGY NAGYON ALÁZATOS EMBER 

1.Feloldozást kaptam az Atyámtól? 2. Valaki nagy alázattal jött csoportunkhoz. 

3. Zavar támadt a csoportunkban. 

3220. Kérdező: ISTEN ENERGIÁJA ÁLTAL SZERETNÉK GYÓGYULNI! 

Isten energiájával ki tudna engem meggyógyítani? 

3221. Kérdező: FEJLŐDNI SZERETNÉK! 

1. Hol tartok? Egyáltalán utamon vagyok? 2. Igazak a pártus Jézusról leírt informá-

ciók? 3. Családi kapcsolatunk hogyan fejlődhet jó irányban? 

3222. Kérdező: MINDIG MAGÁNYOS VAGYOK 

1. Emberek között is magányos vagyok. 2. Miért van az, hogy nincs igazi barátom? 

3223. Kérdező: A MINDENBEN ELLENTÉTEK LEHETNEK EGYEK? 

Egy másik ország, másik kultúra, másik vallás. Lehet-e ebből  boldog házasság? 

3224. Kérdező: ŐRANGYALOK NEVÉT KÉRDEZEM 

1. Szeretném tudni kislányom és kisfiam őrangyalának nevét! 2. A jövőmet illetően 

erőt kérek Tőled a szeretetre. 

3225. Kérdező: HIGGYÜNK? NE HIGGYÜNK? 

1. Féltem a kárhozattól enyéimet. 2. Két halottról szeretném tudni, mi van velük! 

3. Higgyünk az általam leírt jelenésekben? 

3226. Kérdező: HOGYAN IMÁDKOZZAM? 

1. Egy imánál rossz gondolatok jönnek elő bennem. 2. Testvéremért, gyermekeimért 

könyörgöm Hozzád. 3. Áldásodat kérem mindannyiunkra! 

3227. Kérdező: SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI! 

Mit kell tennem, hogy újjászülessem? 

3228. Kérdező: KÖRÜLMÉNYEIM ZAVAROSAK 

Félelmetes és bántó dogok történnek körülöttem. 

3229. Kérdező. KI VAGYOK, ÉS MIÉRT VAGYOK? 

1. Ki vagyok én? 2. Mi a célja életemnek? 

3230. Kérdező: HISZEK, MÉGIS FÉLEK 

1. Hatékonyabban szeretnék gyógyítani! 2. Hiszek benned, és mégis félek a holnap-
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tól. 3. Mi a teendőm? 

3231. Kérdező: SZERETNÉK MINDENKINEK MEGFELELNI! 

1. Hogyan tudnék megfelelni családomnak és szüleimnek? 2. Miért nem fogadják el 

feleségemet? 

3232. Kérdező: ÁLMAIMRÓL 

Három álmomról kérdezem a HANG-ot. 1. Elhunyt rokonaim társaságában voltam. 

2. Egy nagy szakadék fölött mentem át szerencsésen. 3. Egy nagy gép el akart pusz-

títani, de megmenekültem. 

3233. Kérdező: SZERETNÉK SEGÍTENI MÁSOKON! 

1. Egy beteg rokonomért fordulok Jézushoz. 2. Mi a teendőm e rokonommal kap-

csolatban? 3. Lakásproblémám rendeződik-e? 

3234. Kérdező: HOGYAN KÉSZÜLJEK HALÁLOMRA? 

1. Hogyan kell felkészülnöm  a nagy találkozásra? 2. Álmomban galambot, galam-

bokat etettem. 

3235. Kérdező: ELVONÓN VAGYOK 

Alkoholelvonón vagyok. Hogyan tovább? 

3236. Kérdező: BŰN TÖBBFÉLE GYÜLEKEZETBE JÁRNI? 

Járhatok-e templomba és gyülekezetbe egyaránt? 

3237. Kérdező: NAGYON MAGÁNYOS VAGYOK! 

1. Elkeserítő helyzetemben mi a konkrét feladatom? 2. Néha úgy érzem, Isten is el-

hagyott. 

3238. Kérdező: VAN ÉRTELME A GYÓGYÍTÓ TUDOMÁNYOKNAK? 

1. Csak tüneti kezelést tud adni a pszichológus? 2. Van értelme a szakmai tovább-

képzésnek? 3. Nehezen tudom kezelni a dühömet. 

3239. Kérdező: PÉNZÉRT ÁPOLOK BETEGEKET 

1. Betegápolást pénzért végeztem. 2. Nem tudom tisztelni anyámat. 3. Szépnek talá-

lom e siralomvölgyet. 

3240. Kérdező: KICSINY A HITEM 

1. Hangulati elemek gyakran eluralkodnak rajtam. 2. Nem szeretnék újra leszületni 

a Földre. 3. Szerintem még kicsiny a hitem. 

3241. Kérdező: SZERETNÉK GYERMEKEIMEN SEGÍTENI! 

1. Gyermekeim sorsáról kérdezem a HANG-ot. 2. Hogyan segíthetek gyermekeim-

nek? 3. Szeretnék az Örök Hazába költözni! 

3242. Kérdező: CSENDRE VÁGYOM! 

1. Mitől fájnak a térdeim? 2. Masszírozással szabad-e gyógyítani? 3. Nem tudom 

megteremteni a benső csendet. 

3243. Kérdező: JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉRŐL 

1. Küldetésemről és annak hogyanjáról kérdezem Jézust. 2. Beszélj SZENTSÉGES 

SZÍVEDRŐL! 3. Megkötözöttségemtől szeretnék szabadulni! 

3244. Kérdező: NEHEZEN VISELNEK EL  

1. Miért kell itt dolgoznom eddigi szolgálatom után? 2. Mikor fogadnak el hozzátar-

tozóim? 

3245. Kérdező: NEM TUDOK POZITÍV MÓDON GONDOLKODNI 

1. Meghalt férjem ezt mondta álmomban: 'Ne gyere tovább!' 2. Miért kellett egy 

egyszerű műtét miatt meghalnia? 3. Miért gondolkodom negatív módon az embe-
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rekről? 

3246. Kérdező: SZENTÁLDOZÁSRÓL 

1. Elváltam, majd férjem meghalt. Áldozhatok-e? 2. Édesanyám glóriát látott fejem 

felett. 3. Gyermekeimért könyörgök Máriához. 

3247. Kérdező: A PÁRBESZÉDIMÁRÓL ÉS A FÉLELEMRŐL 

1. Hogyan kell beszélgetni Veled? 2. Félek Veled kapcsolatban is. 

3248. Kérdező: FÉLELEMBEN ÉLEK! 

1. Egy látomás miatt félek. Villanyfénynél alszom el 37 évesen. 2. Ki vagyok, és mi 

a szerepem? 

3249. Kérdező: GYENGÉN HALLOM HANGODAT! 

1. Anyámon hogyan tudnék segíteni? 2. Szeretném, ha megerősödne bennem a ben-

ső hang. 

3250. Kérdező: KIGYÓGYULHATOK CUKORBETEGSÉGEMBŐL? 

A cukorbetegségemről kérdezem a HANG-ot. 

3251. Kérdező: REMÉNYTELEN HELYZETBEN VAGYOK 

Nagyon reménytelen az életem. 

3252. Kérdező: EGY GYÜLEKEZETRŐL ÉS ADOMÁNYOKRÓL... 

1. Egy gyülekezetről kérdezem a HANG-ot. 2. Újjászülettem-e, amikor felettem 

imádkoztak? 3. A nyelveken szólásról és az eldőlésről kérek véleményt! 

3253. Kérdező: JÓL GONDOLKODOM ISTENRŐL? 

1. Istent egy csodálatos Szeretetenergiának gondolom. 2. Váljak-e el férjemtől? 

3254. Kérdező: MI AZ, AMI BOLDOGÍT? 

  1. Gyógyíthatok-e? 2. Jézus átölelt. 3. Krisna-közösségről kérdezem a HANG-ot. 

3255. Kérdező: VAN OKOM FÉLNI HALOTTAIMTÓL? 

1. Valóban van olyan, hogy halott rokonok kopognak? 2. Félni kell, vagy természe-

tes ragaszkodásunk halottainkhoz? 3. A klinikai halál állapotában a lélek még a 

testben van? 

3256. Kérdező: MEG VANNAK SZÁMLÁLVA NAPJAIM 

1. Az orvosok szerint már csak fél évem van hátra. 2. Betegségem az előző életem 

következménye. 3. Gyógyulhatok természetes gyógymód által? 

3257. Kérdező: NEM ISMEREM MAGAMAT 

1. Mi a feladatom? 2. Ki vagyok én valójában? 3. Segíts a helyes szeretet útján! 

3258. Kérdező: MIT TEGYEK GYERMEKEIMÉRT? 

1. Álmomban gyönyörűnek láttam az Urat. 2. Újra születik Jézus? Mikor?  

3. Gyermekeim megtéréséért mit kell tennem?  

3259. Kérdező: ADÓSSÁGTÖRLESZTÉSBEN VAGYOK? 

1. Édesanyám hol van most? 2. Előző életem adósságát törlesztem most? 3. Eljön-e 

hozzám egy kedves ismerősöm? 

3260. Kérdező: A SZERETET ÉS AZ IGAZSÁG JÁRHAT EGYÜTT? 

1. Mit jelent az, hogy az istenszeretőknek minden javára válik? 2. A szeretet igaz-

ságban, az igazság szeretetben. Hogyan? 

3261. Kérdező: KISKORÚAK  PÁRKAPCSOLATÁRÓL 

Istennek mi a véleménye egy párkapcsolatról? 

3262. Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL 

Álmomban báránnyá változtam. Csodálkoztam ezen. 
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3263. Kérdező: SZERETNÉK JÓL FEJLŐDNI! 

1. Családunk gondjai mikor rendeződnek? 2. Miben kell változnunk? 3. Hogyan van 

jelen bennünk a Szentlélek? 

 

 

 

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, 1987-

ig. 

Ezután két hónapot tölt Medjugorjében, ahol törött lába csodálatos módon 

egy pillanat alatt meggyógyul. 

Az előző politikai rendszer bukása után, l991-ben engedélyt kap a Váci Me-

gyés Főpásztortól arra, hogy INÁRCS községben kisegítő lelkipásztori mun-

kát végezhessen. Itt a hívek áldozatos szeretete és a helyi önkormányzat jó-

indulatú hozzáállása folytán két év alatt plébániát építettek számára, s a Váci 

Megyés Főpásztortól folytatólagosan évenként engedélyt kap a további mű-

ködéshez. 

Itt, INÁRCSON erősödik meg benne a HANG, amelyben égi lények  gondo-

latait 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 Egyház-

megye területére vonatkozóan visszavonta. Azóta Budapesten él. 


