A HANG

33.

Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

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

A HANG
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3378.

ELŐSZÓ

Pár hónappal ezelőtt írtam Önnek egy levelet, melyben egy álom felől
kérdeztem.
Az álmomban Jézus leült mellém, rám nézett, és megfogta a kezemet.
Akkor azt kérdeztem, hogy Lélekkeresztséget kaptam-e ezáltal.
Még mielőtt a válasz megérkezett volna, furcsa dolgok történtek velem. Az álom hatására nagyon boldog érzések töltöttek el, de sajnos, ezt nem
tudtam senkivel sem megbeszélni.
Pont egy hónappal az álom után, egyszer csak írtam egy verset, illetve
ez nem jó kifejezés rá, mert érzésem szerint nem én írtam, hanem hallottam,
és úgy éreztem, hogy le kell írnom.
Mivel minden érzésemet magamba fojtottam (az álommal kapcsolatos
érzéseimet), így a vers erről szólt.
Jó reggelt!
S a szív áhítattal megtelt.
Itt voltál!
Láttalak!

Csak örömöm végtelen,
s nyugtalan várom, hogy éj legyen.
Szívem ajtaját kitárom,
eljössz-e ismét, úgy várom.

Szép szemed szelíd, csodálatos fénye
megdorgált kissé, hogy: Na végre!
De kezed oly puha és meleg,
feledteti az elherdált éveket.

S ha kegyelmed újra végtelen,
ne csak kezem fogd, s légy velem,
hadd hallom hangodat
nyugtató szép szavad.

Itt voltál! Láttalak s éreztelek.
S hajnalban
De most hallom hangodat: itt vagyok... most is bódult álomból riadtan
veled.
ajkadról
S szívemet oly öröm járja át,
új nevemet hallom.
keblemre ölelnélek te kóborló világ!
E lélekkeresztség szívembe égetett,
Szeretném káprázó szemedet felnyitni,
s míg őrzöm a szemed,
hogy lásd Őt, s végre higgy Neki!
Te fogod a kezemet.
De ajkam néma marad, szóra nem nyílik,
hiába kérdezik.

Ez volt az első vers, amit írtam, és bevallom őszintén, kissé megijedtem és
meglepődtem.
Én soha nem szerettem verseket írni, és semmi tehetségem sem volt az íráshoz.
Most mégis könnyedén írni kezdtem.
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Sok verset és mesét is írtam azóta már. Sok kérdésemre ilyen formában érkezett meg a válasz.
Ezelőtt én soha nem voltam vallásos. Még Isten létében úgy ahogy hittem, de
Jézus soha nem jelentett számomra semmit. Most viszont Ő jelent mindent!
Sokszor hajnalban kiülök a konyhába, és beszélgetünk. Ezt Önnek merem
csak leírni, mert azt hiszem, sokan őrültnek gondolnának.
Szóval, időrendi sorrendben haladva, ott tartottam, hogy megszületett az első
vers, amit még néhány követett, és megkezdődtek a beszélgetések. De beszélni nem mertem róla soha senkinek.
Aztán egy nap egy nagyon különös verset írtam, mégpedig azzal, hogy ez az
anyukámé.
Nagyon nagy bajban voltam, hogy hogyan adjam neki oda. Ő eléggé belemerült asztrológiába, jóslásba, tarot kártyába és minden fellelhető ezoterikus
irodalomba. Végül aztán a HANG sürgetésének nem lehetett ellenállni, leírtam neki, és odaadtam.
A hatás fantasztikus volt és megdöbbentő! Mindennap elolvassa, és bizony jó
pár napig pityergett rajta.
Tarot, Ji-ching, asztrológia,
millió könyv, ezotéria.
Jézus a keresztről lejött-é?
Isten fia volt-e vagy emberé?

Ne azt kutasd, hogy tett csodát,
ez kicsit sem tartozik rád.
Amit tudnod kell, csak ennyi:
MINDENKIT SZERETNI!

Indiából jött a tudással?
Vagy Angliába ment Júdással?
S ha már ezt is tudod,
másként látod a világot?

Mert, ha egyszer innen megszabadulunk,
s végre hazaindulunk,
nem a sok tudást kérik tőlünk számon,
hanem, hogy mit változtattál magadon.

Szerintem mindegy,
hogy ecet vagy méreg.
Egy a lényeg,
hogy itt volt ÉRTED!

Amit tudni akarsz, ott megtudod,
de hinni csak itt lehet. Ezt tudod?
Nyújtsd ki gyermekként kezedet,
s emeld fel Hozzá a szívedet!

Azt akarod tudni ily hévvel,
hogy mit mondott, s mit ért el.
A fél világ leborul előtte,
s mégis alig van, ki őt megértse.

S ha végül füled is kinyitod,
az Ő hangját hallhatod:
SZERETLEK TÉGED,
ÉS VELED VAGYOK!
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Ezután a vers után az anyuval megbeszéltem ezt az egész furcsa dolgot, bár
most már nem is tartom annyira furcsának.
Volt egy időszak, kb. egy hónapja, amíg nem hallottam ezt a HANG-ot. Borzasztóan kétségbe estem. De a sok sírás és imádkozás, no meg az, hogy rájöttem, mit vétettem, illetve mit nem akartam megtenni, végül is segített, és újra
hallom az Ő szavát.
---------------------------------(Álljon itt még egy vers)
--------------------------------Most, hogy Téged választalak,
lám, hétszer annyian támadnak.
S hiába a kisöpört ékes ház,
rám törnek mind, mint a láz.

Most, hogy saját poklomba égek,
Innen lentről kiáltok Néked!
A lustaság tanyát vert bennem,
lelkem nem tud szárnyalni fennen.

S vajon ily gyöngén, zaklatottan
Segíts nekem, hajolj le értem.
fogadsz-e a mennyei honban?
Nélküled üres lesz a létem.
Imáim csak halk suttogások,
Érzem, másodszor is elbuktam a vizsgán, s félek, s gyötrő lidérceimre kiáltok:
így nincs szükséged énrám
Most olyan egyedül érzem magamat,
Nem, nem, nem és nem.
pedig a zord idő szekere halad.
Én már Jézus "kedvese" vagyok.
Ha az út végén, eléd kell majd állnom,
Távozzatok, ne bántsatok!
félek, ismét emberré kell válnom.
Ha majd egyszer imám lesz kiáltás.
Jaj! Ne taszíts vissza ide a sötétbe,
A Néked mondott IGEN, és semmi más,
hadd legyen e körforgásnak vége.
akkor majd....talán
Szabadíts meg a sok vigyorgó pofától,
szűnik a végtelen magány.
legyen nyugtom tőlük végre mától!
S lélekben megnyugodva
indulok a magasztos útra.
1998. aug.
H. Ágnes, Csorvás
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Mint e könyv írója, azért jelentettem meg ezt az ELŐSZÓT, mert véleményem szerint három fontos momentumra hívja fel mindannyiunk figyelmét.
1. A szerepeket kiosztó Szentlélek ott és akkor fú, ahol és amikor akar!
2. Aki Jézussal találkozik, annak küldetést KELL vállalnia!
3. Nem az adomány, hanem az Adományozó a fontos. Ő utána kell vágyódnia annak, akiben valóban szeretet van.
Testvéri szeretettel
1998. okt.
Dombi Ferenc
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3379.
Kérdező: KAPCSOLATAIMRÓL
1. Szükség van Rajtad kívül igazi társra?
2. Újjászülettem-e?
3. Kapcsolatom a zenével hogyan alakul?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Csak egy a szükséges (Lukács 10;42)! Minden csak annyiban érték,
amennyiben ezt az EGY-et szolgálja! Az igaz, hogy a Szentlélek a kapcsolatok lelke. Az is igaz, hogy ember önmagában nem élhet. De igaz az is, hogy a
magány nem azonos a magára-maradottsággal, nem azonos az egyedülléttel.
Ha valaki valóban elfogad Engem, Jézust, életében útitársának, az soha
nem lesz egyedül. Mint ahogy Én, Jézus, sem voltam soha egyedül, bár kimondhatatlanul magányos voltam (János 8;29 és 16;32)!
Aki Engem valóban elfogad, annak földi értelemben is lesznek olyan
kapcsolatai, amelyek oldják magányát, s tapasztalni fogja, hogy nemcsak neki van szüksége másokra, de másoknak is szükségük van reá.
A döntő, a legfontosabb az, hogy hidd el: Ha elfogadtál földi életedben
útitársnak, akkor soha nem lehetsz egyedül! Ezt is jelenti e kijelentés: „Isten,
plusz egy fő, mindig abszolút többség!”
2. Amikor Nikodémusnak az újjászületés fontosságáról beszéltem, akkor ezt szinte parancsként kívántam tőle (János 3;7). Ennek csak az lehet
megfelelő magyarázata, hogy az újjászületésetek nemcsak Istenen múlik. Isten soha nem vétkezik mulasztással! Ezért arra a kérdésedre, hogy újjászülettél-e, vissza kell kérdeznem: Elfogadtál-e már Engem Uradnak, Megszabadítódnak? Mert ennek megvalósulása feltétlen feltétele annak, hogy valaki Isten kegyelméből újjászületett legyen!
Olyan nem létezik tehát, hogy valaki elfogadott Engem, és ezt ne tudná! Olyan sincs, hogy Engem elfogadott, és nem született újjá. Olyan sincs,
hogy nem fogadott el, és újjászületett!
3. A zene is eszköz. Ha az a szándékod, hogy a zenében Velem találkozz, akkor beleöltözöm a zene harmóniájába, beleköltözöm a kottákba, úgy,
hogy ne csak létbentartó módon, de boldogító módon is jelen legyek bennük!
A zene egy olyan világnyelv, amely áldást, átkot egyaránt hordozhat.
Azt, hogy melyiket hordozza, két szándék összecsengésétől függ: aki komponálja és aki hallgatja. Önmagában egyik sem elég! Nem elég csak a hallgató Istent kereső szándéka. Szükséges az is, hogy a zene komponálója is Istent
kereső legyen.
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A ti korotokban borzalmas roncsolások mennek végbe jó szándékú
hallgatók lelkében a különböző sátáni zenék hatására. Amint nem mindegy,
hogy valaki mivel táplálja a testét, úgy nem mindegy, hogy a zene világnyelvén elmondott tartalmak közül mire nyitja ki, illetve mivel szemben zárja be
magát valaki.
Szíved vágyának teljesítésére - a zenével kapcsolatban - azt kell mondanom, hogy kérésed, angyalaim segítségének igénylése, feltétlenül fog
olyan lehetőségeket nyújtani, amelyek jobban Hozzám emelnek téged. Ezt is
jelenti az, hogy nincs meg nem hallgatott ima. Csupán arról lehet szó, hogy a
téged mérhetetlenül szerető Isten másképpen reagál kérésedre, mint te, aki Istenhez viszonyítva mégiscsak tükör által homályban látsz!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
3380.
Kérdező: SZORONGÁSAIM VANNAK
1. Szeretnék Istent szolgálva megélni munkámból.
2. Szorongásom gyengült, de nem szűnt meg.
3. Gyógyító energiát érzek magamban.
HANG: "Kedves Barátom!
1. A legokosabbat teszed, ha azt teszed, amit leveledben írtál. Tehát az
ima és az angyalok segítségének kérése egészen biztos, hogy eredményt hoz,
gyümölcsöt fog teremni. Nincs meg nem hallgatott ima! Ha elolvasod a
HANG 33-dik könyvét, akkor pontosan a te válaszod előtti levélben elmondtam, hogy Isten és angyalai olyan feltételeket biztosítanak, amelyek igazolják, hogy Isten nagyon komolyan veszi a kérő imákat, és az ég angyalai számára külön öröm, amikor valaki hozzájuk fordul segítségért.
2. Könyörögj naponta a Lélekkeresztség elnyeréséért! Könyörögj a
nyelvek adományának elnyeréséért! De ne valami görcsös erőlködés jellemezze kérő imáidat, hanem az a nyugodt bizalom, ráhagyatkozás, amely benső békét hordoz. Újra és újra mondom: Hallom imáidat, kedvesek ezek Előttem! De ha átéled azt az istenélményt, amit Lélekkeresztségnek neveztek,
akkor olyan benső feloldást élsz meg, s a nyelveken történő ima olyan benső
szabadsággal tölt el, amely minden feszültséget képes feloldani benned.
A nyelveken történő imádság akkor hordozza áldásomat, ha valaki átadja Nekem, Jézusnak, a nyelvkészségét. Tehát mozgatja a száját, forgatja a
nyelvét, és hangot ad ki. Fontos, hogy ne ismert, ne tanult nyelven kezdjen
beszélni. Ez annyira gyerekesnek tűnik, hogy szinte mindenkit elkap valami
elbizonytalanodás, hogy ezt csak ő találja ki. De ez kísértés! Ez nem így van!
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Nem te találod ki azokat a szóhalmazokat, amelyek ilyenkor áradni kezdenek
belőled. Nem, mert a szándékod az, hogy a Szentlélek szabadítsa fel gátlásaidat. Ha hiszel Bennem, akkor Lelkem, egy idő után, csak rád jellemző beszéddé fogja formálni azokat a szótöredékeket, amelyeket így kimondasz.
Csodálatosan fogsz tudni énekelni is nyelveken!
3. A Lélekkeresztségben ad a Szentlélek olyan feladatot, szerepet,
amely örömmel, energiával tölt fel.
Gyógyítani mindenki tud, aki elhiszi, hogy a szeretet gyógyító módon
árad. Ha Lelkem úgy látja jónak, akkor a Lélekkeresztség által a gyógyítás
karizmáját is megadhatja annak, akinek akarja. De ez egyáltalán nem tartozik
a lényeghez. A nyelveken történő ima sokkal fontosabb akkor is, ha a legkisebbnek mondjátok. Igen, mert aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi.
Aki gyógyít, az egyáltalán nem lehet biztos abban, hogy akár önmagát, akár
mást épít ezzel. Azt nem kell külön magyaráznom, hogy a testi egészséggel
rendelkező emberek sokkal több gazemberséget követnek le, mint a magatehetetlen betegek!
Bízom benned! Bízzál Bennem!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3381.
Kérdező: FÁJ AZ ÉRTETLENSÉG.
1. Miért nem arra használjuk a földi életet, amire kaptuk?
2. Gyakran könnybe lábad a szemem.
3. Lehetek oka mások bajának?
HANG: "Kedves Barátom!
1. A legkülönbözőbb adottságokkal és a legkülönbözőbb szintű nyitottságokkal jöttetek a Földre. Ennek természetes következménye az, hogy nem
vagytok egyformák sem jellemben, sem sorsban, sem boldogságban, sem
boldogtalanságban.
Komolyan kell vennetek, hogy vannak fokozatok, amelyeket fel kell
vállalnotok, mert kikerülhetetlenek ahhoz, hogy valaki újjászülessék, s megtalálja szíve békéjét úgy, hogy az már olyan teljességet jelentsen számára,
amely bár állandóan növekszik, mint egy virág, de mindig teljes.
E fokozatok felvállalása nem szükségszerűen időhöz kötött. Mindig a
benső döntésetek súlyától, komolyságától, tehát a tiszta szeretethez kötött
állhatatosságotoktól függ. Ebben Én, Jézus, szeretnélek sürgetni benneteket
Lelkem által, de tőletek függ, hogy mennyire nyíltok ki, mennyire engeditek
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működni Lelkemet magatokban. A Nap minden házra ráragyog. A ház ablakainak mérete és a Napra nyílása nem a Napon múlik!
2. A könnyek adománya isteni adomány. Felold, megtisztít, megértőbbé, alkalmazkodóbbá képes tenni azt, aki birtokában van ennek az adománynak.
Nem arról van tehát szó, hogy ennek egyedüli forrása az érzékeny idegrendszered. Bár ez is. De nemcsak ez! Velem vagy együtt érző olyankor,
amikor a könnyekig meghatottan átélsz bizonyos külső vagy belső helyzeteket.
3. Nem lehetsz oka más bajának. Csak saját boldogtalanságodnak lehetsz oka. Másénak nem! Nem, mert aki istenszerető, annak minden a javára
válik, aki pedig nem istenszerető, azt maga az Isten sem tudja istenszeretővé
tenni.
Mivel képes vagy magadnak bajt okozni, éspedig főleg azáltal, hogy
másoknak fölöslegesen fájdalmat okozol (ami tőlük függően javukra vagy
nem javukra válik), ezért saját lelki békéd érdekében kell mindent megtenned, hogy általad is szebb legyen a Föld! Szebb és ne keservesebb!
E szavaimból megértheted, hogy a szenvedéseket nem tartom bajnak!
A bűnt tartom bajnak! A bűn annak baj, aki elköveti. Neki, és senki másnak.
Fájdalmat okozhat, sőt okoz is. A Földön minden szenvedésnek gyökérforrása az, hogy vétkeztek. A mennyek országában olyan értelemben nincs szenvedés, amilyen értelemben ti a Földön a szenvedésről beszéltek. Azért nincs,
mert nincs bűn! Nincs Isten elleni döntés!
A Földön minden szenvedésnek az Isten ellenes döntések a forrásai. De
eredménye az ilyen döntéseknek csak azok számára jelentenek boldogtalanságot, akik vétkeznek, akik a felismert isteni akarat ellen döntenek. Aki nem
tudatosan dönt Isten akarata ellen, az is okozhat szenvedést önmagának, másoknak egyaránt, de szíve békéjét nem szabad, hogy így elveszítse.
Meg kell mondjam neked, hogy az Isten elleni döntések legnagyobb része tudatlanságból és nem gonoszságból történik a Földön. Ezért fontos tudnia mindenkinek, hogy aki Engem, Jézust, valóban befogad magába, az Velem együtt egy missziós küldetést is vállal.
Feladata az, hogy életében igazolódjék, megjelenjen az
ÉGI BÉKE FÖLDÖN!
******************************************************
3382.
Kérdező: BOLDOG AKAROK LENNI!
Hogyan lehetnénk végre boldogok?
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HANG: "Drága Gyermekem!
Sokkal könnyebb és egyszerűbb megtalálnotok boldogságotokat, semmint gondolnátok! Igen, mert mindenki saját boldogságának a kovácsa. Igen,
mert mindenki önmagában hordja boldogsága forrását, és csak látás kérdése,
hogy ezt felfedezze önmagában.
Fogalmazhatom ezt negatív módon is. Senkit nem lehet boldoggá csinálni. Senki helyett nem tud senki boldog lenni. Senki helyett nem lehet üdvözülni, nem lehet hinni, remélni, szeretni! Ezt mind-mind vagy vállalja
mindenki önmaga, vagy nem fog megvalósulni.
Mi hát a teendő? Három pontban foglalom össze.
1. Mindenkinek csak azt kell megtennie, amit meg tud tenni. A boldogság nem más, mint szívbéke. Aki megtette azt, amit megtehetett, annak csak
akkor nyugtalan a szíve, ha ezt ő maga is akarja. Igen, mert Én, Jézus, mindig szívbékével jutalmazom azt, aki megteszi azt, amit meg kell tennie, és
soha nem kívánok senkitől olyat, amit nem tud megtenni. Ez azt jelenti, hogy
mindenki csak önmagáért felel, mert szíve békéjét mindenki csak önmaga
tudja önmagában felfedezni, ha hisz Bennem, aki benne boldogító módon
élek.
Amikor felszólítottalak benneteket arra, hogy gyertek Hozzám (Máté
11;28), és átadom nektek azt a szívbékét (János 14;27), amit senki nektek
nem adhat, de el sem veheti tőletek, akkor arra szólítottalak fel benneteket,
hogy higgyétek el szavaimat, higgyétek el jelenlétemet magatokban (János
14;23)!
2. Legyen olyan reggeli imátok, amelyben megbeszélitek Velem, Jézussal, az elinduló napotokat, és kérjétek e megbeszélt programra áldásomat,
kérjétek az angyalok segítségét!
Este adjatok hálát, hogy Velem élhettétek napotokat, hogy Veletek voltam, hogy erősítettelek és bátorítottalak benneteket.
Ha komolyan veszitek a reggeli és az esti imát, ha nem azon keseregtek, amiről nem tehettek, hanem megteszitek azt, amit megtehettek, akkor
feltétlenül átélitek a Tőlem kapott szívbékét, ami a Földön elérhető legnagyobb boldogság másik neve.
3. Akár öröm, akár bánat ér, az istenszeretőknek minden javukra válik.
Én, Jézus, a körülményeknek is az Istene vagyok az enyéim számára. Minden, ami körülöttetek van és történik, olyan tükör, amelyben egyre jobban fel
tudjátok ismerni nemcsak magatokat, hanem azt is, hogy mi a teendőtök ahhoz, hogy szebb legyen az életetek.
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Higgyétek el, hogy veletek kapcsolatban sem vétkezik az Isten mulasztással! Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel mindent megteszünk, hogy
már itt a Földön magatokban tudjátok hordani a mennyek országát!
Megáldalak benneteket SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
3383.
Kérdező: TELE VAN A SZÍVEM HÁLÁVAL
Köszönet és hála mindenért!
HANG: "Drága Gyermekem!
Immár kétezer éve annak, hogy megjelentem közöttetek emberként
azért, hogy Isten irántatok való szeretetéről tanúságot tegyek előttetek szóban
és tettekben egyaránt.
Akinek szívében a köszönet és a hála megfogalmazódik a Földön, az
Rám talált! Az megértette azt, hogy már itt a Földön is boldogítani akarom és
tudom azokat, akik Általam, Velem és Bennem Isten édes gyermekei!
Mert a Mennyország benneteket van! Nem üres szavakat, hanem szent
valóságot mondtam akkor, amikor arra hívtam fel figyelmeteket, hogy bennetek élek az Atyával és természetesen a Lélekkel együtt (János 14;23)!
Azért örülök hálaimáidnak, mert ezzel erősödik az a benső szemed,
amellyel még több ajándékaimra tudsz rálátni, még jobban tudsz örülni túláradó szeretetem gazdagságának önmagadban és környezetedben is, mert Én,
Jézus, a körülményeidet is formálom lelked gazdagodására. Igen. Körülményeidnek is az Istene vagyok!
De örülök azért is, mert a hálás szív, nyitott szív is Felém! Ennek a nyitottságnak pedig természetes következménye az Én békém megjelenése a ti
békétlen világotokban. Ti vagytok a világ világossága! Ti, akikben él a hála,
ti vagytok a földi életet is ízessé tevő só, kovász, ti vagytok azok, akikért Isten érdemesnek tartja létben tartani a Földet.
A Föld egy nagy kórház, egy nagy szanatórium, s ebben ti, akikben él a
hála, vagytok az orvosok, az ápolók, akik által gyógyítani, békéssé tenni tudom a beteg, békétlen szíveket.
De legfőképpen amiatt örülök neked, ami a te örömödnek, háládnak is
a legfőbb forrása kell hogy legyen. Ez pedig az, hogy neved be van írva a
mennyben!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3384.
Kérdező: NEM LÁTOK TISZTÁN
10

1. Mit gondolok jól és mit gondolok rosszul?
2. Mit tanácsolsz nekem, Uram?
HANG: ”Drága Gyermekem!
1. Nagyon jól teszed, ha kiírsz magadnak különböző megállapításokat,
kijelentéseket az evangéliumokból, a HANG-könyvekből és egyéb olyan írásokból, amelyek erősítik benned Velem - a te Jézusoddal - azt az élő kapcsolatot, amely téged épít, buzdít és vigasztal.
Nem jól gondolod, hogy nem hiszel egy bizonyos szint elérésében.
Igenis szükséges elérned egy bizonyos szintet! De nem azért, hogy ülj babérjaidon, hanem azét, hogy az a bizonyos szint lendületbe hozzon téged a szeretni tanítás irányában. Mert mindaz, akiben Én, Jézus, élhetek, az az Én
küldetésemben részesül. Ez pedig nem pihenést jelent, hanem szüntelenül
munkálkodást (János 5;17)!
Nem jól gondolod, ha úgy gondolod, hogy a napi teendőid alkalmatlanok életed megszentelésére. A könyvelési munkát is lehet Értem végezni, és
akkor ez máris egy imaforma! De jól gondolod, hogy állhatatosnak kell lenned. Jól gondolod, hogy törekedned kell a teljességre. Az sem idegileg, sem
lelkileg nem vezet jóra, ha valakinek sok a félbemaradt munkája.
2. Azt tanácsolom, hogy amit meg kell tenned, azt igyekezd örömmel
megtenni. Azt nem lehet, hogy meg ne tedd, ami a teendőd. De rajtad áll,
hogy Velem és Értem teszed-e, tehát örömmel, vagy pedig elfásult beletörődéssel.
Legjobban azonban annak örülj, hogy be van írva neved a mennyben!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3385.
Kérdező: HOL VAN ÉDESANYÁM?
Édesanyám megtalálta-e már helyét a Fény Birodalmában?
HANG: "Drága Gyermekem!
Kérdésedre nem is olyan egyszerű a válasz. Pontosítanom kell előbb a
Fény Birodalmának fogalmát. A Fény Birodalma az önfeledt Istenre találtság
öröme. Ha ilyen értelemben gondolod a mennyek országát, akkor ez nem
hely, hanem állapot. Ha a Fény Birodalmát egy olyan „helynek” gondolod,
ahol az égi lényekkel zavarmentesen alakíthat ki kapcsolatokat bárki, aki bekerül ebbe a világba, akkor azt kell mondjam, hogy édesanyád még valóban
nem találta meg azt a helyet, amelynek megtalálásához még „formálódnia”
kell ahhoz, hogy az önfeledt Istenre találtság öröme teljesen átjárja.

11

Erre a „helyre” senki nem találhat rá egyedül! Ebben nyújtanak nagy
segítséget az ég angyalai, és ebben tudtok ti, földi lények, imáitokkal a szeretet szárnyán - de úgy is mondhatom, hogy szeretetek által az imáitok szárnyán - segíteni azoknak, akik már elhagyták a földi élet szűkre szabott korlátait.
Helyes önismeret és helyes istenismeret. E kettő megvalósulásához
tudtok komoly segítséget nyújtani egymásnak. A Mennyország e kettő egybeolvadása.
Tehát a szeretet szálait a halál szét nem tépheti. E szálak - mint „élő
vonalak” - tovább élnek és hatnak. Sőt, bővülnek!
Ápoljátok hát magatokban a szeretet szálait, amelyek a Szentlélek
egészséges feszültségének hordozói. E feszültség intenzitása teszi lehetővé
Földön és égen azt a lelki fejlődést, amely véget nem érően boldogítja hordozóit.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************
3386.
Kérdező: FONTOS VOLNA SZÁMOMRA, HOGY MEGGYÓGYULJAK!
1. Hogyan tudnék meggyógyulni?
2. Segítenem kell még gyermekem iskoláztatását.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Értem a problémádat. Értem, hogy kimondhatatlanul fontosnak tartanád még azt, hogy tudj dolgozni, pénzt keresni és fiadon segíteni.
Általában soha nem azzal szokott a baj lenni, hogy Én, Jézus, mit értek
és mit nem értek. Általában nem attól oldódnak meg problémáitok, hogy Én
hogyan állok hozzá gondjaitokhoz. A problémák megoldása mindig a ti hozzáállásotoktól függ.
Én, Jézus, segíteni tudok abban, hogy megfelelő legyen a hozzáállásotok a földi életetekben felmerülő problémákhoz. Most is csak ezt tudom tenni. De az a csak, nem kicsinyítő értelemben hangzik el, hanem kizárólagosságot jelent! Csak ezt, és semmi mást, mert más egyszerűen nem létezik!
Te, mint Istennek EGYETLENJE, olyan feladattal jöttél a Földre, amelyet feltétlenül képes vagy teljesíteni. De nemcsak. A te feladatod teljesítése
éppen azért, mert ez az Isten akarata, a te szíved békéjének is a hordozója.
Nem attól lesz tehát valaki boldog, hogy képes-e megtenni azt, amit szeretne,
hanem attól, hogy képes-e elfogadni azt, hogy megtegye azt, amit az Isten
szeretne.
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Az Isten szeretete, akarata, és az, hogy ti mit szeretnétek, akartok,
gyakran nem esik egybe, s ennek következménye bennetek a nyugtalanság,
depresszió, elkeseredés.
Nekem, Jézusnak, az a szívem vágya, hogy te érts meg Engem! Ennek
érdekében arra kérlek, hogy gondold át a következőkben mondott szavaimat.
A fiaddal kezdem. Ő is EGYETLENJE Istennek. Neki is legfőbb törekvése az kell legyen, hogy azt a feladatot, amelynek elvégzésére jött a
Földre, meglássa, elvégezze, s ezáltal előkészítse magát arra az újjászületésre, amely nélkül sem neki, sem másnak nincs örök boldogság. Ezt egyértelműen és bőven kifejtettem János evangéliumának 3-dik fejezetében, ahol olvashatod az üdvösség, tehát az örök boldogság feltétlen feltételét (János 3;3)!
Ha fiadnak az egyetem, mint eszköz, fontos ahhoz, hogy földi életében
az előbb említett újjászületés megvalósuljon, akkor meg fogja tudni teremteni magának akár munkával, hozzá fog jutni akár másképpen azokhoz az
anyagi feltételekhez, amelyek egyetemi tanulmányai elvégzéséhez szükségesek.
Hidd el, Isten jobban szereti gyermekedet, mint te valaha is képes volnál erre! Hidd el azt is, hogy Istennek bőven megvannak azok a lehetőségei,
amelyek felhasználásával ki tudja mutatni gyermeked iránti végtelen szeretetét!
Mindezeket azért mondtam el, hogy fiadra ne legyen gondod, mert nem
te, hanem Isten az ő Gondviselője! Mint ahogy neked is Ő!
2. És most jössz te. Mivel Isten neked is Gondviselőd, ezért semmi
alapja nem lehet annak, hogy gondban légy! Gondban csak az lehet, akinek
nincs Gondviselője. Csupán arról lehet szó, hogy te másképpen gondolod saját és gyermeked gondviselését, mint a Gondviselő Isten. Ez lehetséges, de
akkor nem Istennek kell megváltoznia, hanem neked, nektek! Igen, mert
mégiscsak az Isten az, aki a boldogítani tudja, boldogítani képes gyermekeit!
Az általad megnevezett magát gyógyítónak hirdetőhöz fordulni fölöslegesen kidobott pénz! Azon a kereten belül, amely számodra egészségileg is
engedélyezett, kell megtalálnod szíved békéjét. Nem azt mondtam, hogy
megszerezned, hanem azt, hogy megtalálnod! Mert a te szívbékéd nem lehet
független az Én, a te Jézusod szívbékéjétől. Amikor arra szólítottalak fel
benneteket, hogy gyertek hozzám, akik terheket cipeltek, akkor azért hívtalak, mert az Én békémet akarom átadni minden nyugtalan, békétlen, fáradt
gyermekemnek. Aki ezt elfogadja Tőlem, annak testi egészsége is csodálatos
módon képes hozzáigazodni a lelki békéjéhez, egészségéhez. Fordítva nem
megy!
13

Ajánlom, olvasd el Máté evangéliumából a 11;28-29-et és János evangéliumából a 14;27-et. E részekkel szeretném tudatni és érzékeltetni veled,
hogy te minden körülmény között boldog lehetsz, ha hiszel Bennem!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
******************************************************
3387.
Kérdező: MIÉRT ATYÁK A PAPOK?
1. Miért neveztetik a papok magukat atyáknak?
2. Két álmomról kérek véleményt!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Való igaz, hogy Én, Jézus, világosan kijelentettem, hogy csak egy
Atyátok van, a mennyei Atya. Így olyankor, amikor bizonyos társadalmi raglétra különböző fokainak megjelölésre használjátok e szót, „atya”, akkor ellene mondotok annak, amit Én e szó alatt értettem. Ti egymásnak testvérei
vagytok! Való igaz, hogy nincs alá-fölé rendeltség ember és ember között.
Ismétlem: ti egymásnak testvérei vagytok! Függetlenül attól, hogy milyen a
bőrötök színe, milyen a nemzeti hovatartozásotok, milyen a nemetek, korotok, társadalmi rangotok. Harmadszor is mondom: Ti egymásnak testvérei
vagytok!
A ti papjaitok nem is Rám, Jézusra, hanem Pál apostolra hivatkoznak.
Ő az 1. Korintusi levél 4-dik fejezetének a tizenötödik versében ezeket
mondja: "Ha számtalan tanítótok volna is Krisztusban, atyátok nincs sok. Az
evangélium által én adtam nektek életet Krisztus Jézusban". Pál tehát atyának gondolja magát, mégpedig lelkiatyának. Ilyen értelemben mondatják
magukat atyának, lelkiatyának a papok.
Az a pap, aki ragaszkodik e „titulushoz”, rosszul teszi. De ezért nem
te, hanem ő viszi a bőrét a vásárra! Ezért ne az legyen számodra fontos, hogy
miképpen szólíttatja meg magát egy pap, hanem az, hogy mit mond, amikor
Rám, Jézusra hivatkozik. Ha olyat mond, ami összhangban van evangéliumi
tanításommal, akkor fogadd el, éld át, még akkor is, ha ő nem éli azt, amit
mond.
Amit a farizeusokról és írástudókról mondtam, azt mondom nektek ma
a papokról is: "Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak
nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert bár tanítják, de tetté nem váltják (Máté 23;3)!
2. Álmaid oroszlánjai az erőnek, bátorságnak, magabiztosságnak a jelképei. Mindenképpen arra hívják fel figyelmedet, hogy benned, lelked mélyén rendelkezel olyan erőkkel, amelyek átemelnek félelmeiden, és bőven
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elégségesek ahhoz, hogy megfelelő önuralommal rendelkezz, bármilyen körülmények közé is kerülsz.
Megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
******************************************************
3388.
Kérdező: ÁLMAIMBAN JELZÉSEKET KAPTAM
1. Egy táblát tartottam 10-es számmal. Mit jelent ez?
2. Egy szentmisén szinte bokáig álltam a parázsban.
3. Jézusom! EGY akarok lenni Veled!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Álmaidban olyan jelzéseket kapsz, amelyek erősíteni akarják benned
annak bizonyosságát, hogy te Bennem élsz, és Én, Jézus, benned élek! A tízes szám az Isten és a teremtmények világának olyan kapcsolatára hívja fel a
figyelmedet, amelyről nemcsak tudnod kell, de használnod is kell azokat az
erőforrásokat, amelyek e kettő valóságának tudatát fenntartják benned. Ez
egyszerűbben fogalmazva azt jelenti, hogy minden tekintetben szükséged
van Istenre, mert Ő a te boldogságod. Neki pedig feltétlenül fontos az, hogy
mi van veled.
Ha bárki azt gondolná, hogy Istennek mindegy, mit tesz az ember, akkor az nem ismeri az Istent! Az ember cselekedetei nem érintik Isten boldogságát. De érzékenységét, tehát azt, hogy örömére vagy fájdalmára tesz valaki
valamit, az Neki nem mindegy.
Boldogságát nem érinti, mert boldogsága mindenkinek azon múlik,
hogy szeret-e vagy sem. Isten mindent megtesz teremtményeiért! De örömét,
bánatát igenis érinti, mivel Isten szeret! Ha valakit szerettek, nem lehet számotokra mindegy, hogy boldog vagy boldogtalan az, akit szerettek! Isten
nem egy szenvtelen lény, hanem végtelen szeretetében végtelenül finoman
érez!
Ez is egyik magyarázata a reinkarnáció szükségességének! Ha bárki,
szellemi teremtményei közül - akik csak azért jöhettek létbe, mert végtelenül
szereti őket az Isten - örökkön örökké szenvedésre lenne kárhoztatva, akkor
vagy örökkön örökké szenvedne az Isten, ami képtelenség, vagy szenvtelen,
érzéketlen lenne, ami gonoszság. Főleg, ha egyszer Általa létezik, ha egyszer
ő tartja létben az örökké szenvedőt! Lehet ugyan valaki boldog szenvedve is,
de csak akkor, ha él benne a remény, hogy szenvedése egyszer véget ér. Így
mondtam Én, Jézus, boldogoknak a szomorkodókat, az üldözötteket, a Miattam meghurcoltakat. Az pszichikai és egyben logikai ellentmondás is, hogy
boldog lehetne egy reménytelenül szenvedő. Márpedig, ha az, akit Isten sze15

ret, képtelen lenne az örök kárhozatból kilépni, kénytelen lenne örökké kárhozott maradni, kénytelen lenne örökkön örökké a legnagyobb kínokat szenvedni, akkor Isten, ha SZERETET, reménytelenül szenvedő lenne! Tehát
boldogtalan Isten lenne a boldog Isten. Ez nyilván ellentmondás! Amint ellentmondás az is, hogy egy ember akkor boldog, amikor embertelen, amikor
természetellenes.
Amit eddig elmondtam, az csak töredéke az álmod értelmezésének.
Sok ezren fogják még e sorokat olvasni, akiknek vagy megerősödniük, vagy
megvilágosodniuk kell az inkarnációval kapcsolatban. Ezt a szellemi fejlődésetek természete hozza magával. Valamikor azt mondtam, hogy még sok
mondanivalóm volna, de most nem tudnátok elviselni. Ez a sok mindenben
az egyik.
Itt az ideje, hogy most már ne csak magjában legyen meg evangéliumaimnak ez a tartalma. Itt az ideje, hogy megértsétek: a reinkarnáció nem csökkenti senki felelősségét, de igenis megvédi Isten becsületét, és kihúzza a talajt a lelkeken hatalmaskodni akarók lába alól, akik nem saját szeretetük,
odaadottságuk tökéletesedése által akarnak a világ világossága, a föld sója,
kovásza lenni, hanem az örökre elkárhozottság - Általam soha nem képviselt
- emlegetésének ijesztgetésével akarják hatalmuk alatt tartani alattvalóikat.
Hiábavalónak bizonyult annak hangoztatása Részemről, hogy ember és
ember között nincs alá-fölé rendeltség, hogy ti mindannyian egymásnak testvérei vagytok. Előbb-utóbb csak azok nem fogják elfogadni a reinkarnáció
valóságát, akik minden áron ragaszkodni akarnak ahhoz, hogy embereken
uralkodjanak.
2. Az, amit ti Lélekkeresztségnek neveztek, nem sablonszerű. Amit te
átéltél a szentmisén, az is egyik formája a számodra annyira fontos Lélekkeresztségnek. Ez az istenélményed szinte fizikálisan erősítette benned a hitet,
és azt a vágyat, hogy a hála, dicsőítő ima első helyre kerüljön életedben. Ezzel olyan erőt kaptál a tanúságtevésre, amely hitelesíti szavaidat.
3. Én, Jézus, szintén EGY akarok lenni veled. Az Én Lelkem és a te
lelked Lelke ugyanaz a Szentlélek. Így, ha elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak, akkor a felszínen egységben, a mélyben pedig azonosságban lehetsz Velem. Az Istenből isteni élet áramlik. Aki Istenből él, az
isteni életet él. Ez jelenti azt, hogy élsz te, de már nem te, hanem Én, Jézus,
élek benned (Galata 2;20)!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
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3389.
Kérdező: TELE VAGYOK KÉTELYEKKEL
Sok kétely fodrozza a lelkemet.
HANG: "Kedves Barátom!
Kérdéseid annyira komplikált látást tükröznek, hogy ezekre egyszerű
választ adni képtelenség. Azért képtelenség, mert bármit mondanék, szavaim
benned még komplikáltabbá kevernék lelked állapotát.
Egyszerűség! Istent a teológia ABSZOLÚT SZIMPLEX-nek nevezi, és
joggal!
Neked szükséged lenne arra, hogy legalább egy-két napra elvonulj a
magányba, és ott számadást tarts magaddal. Neked szükséged volna egy
olyan szemléletváltásra, amelynek következménye lehetne az a felfedezés,
hogy életed értelmét képes vagy magadban megtalálni. Igen! Szükséged lenne arra az Istenre, aki nem rajtad kívül, hanem benned boldogító módon jelen
van.
Rá kellene jönnöd, hogy minden építő, buzdító, vigasztaló kapcsolat
gyökere és forrása az Istennel való építő, buzdító, vigasztaló kapcsolatod, és
nem fordítva! Nem a fából nő ki a gyökér, hanem a gyökérből a fa! Nem a fa
tartja a gyökeret, hanem a gyökér a fát. Nem a folyam eredményezi a forrást,
hanem a forrás a folyamot.
Te kapcsolatokról, kapcsolatok széteséséről, kapcsolatok szentesítéséről írsz leveledben, s így fejen állva akarod helyesen látni a körülötted lévő
világot. Lehet, hogy a világ is a feje tetején áll rajtad kívül, de a világot nem
neked kell talpára állítanod! Neked magadnak kell talpra állnod ott benn,
lelked mélyén, hogy rátalálj magadban Istenre, a Forrásra, a Gyökérre, s így
valóban önmagadra találj. Állj talpra lelked mélyén, s egyszerűsödni fognak
gondjaid, kapcsolataid, tisztulni fognak lelked fodrozásai! Hogyan kell talpra
állnod lelked mélyén? Ez annyira egyszerű, hogy szinte le sem merem írni
neked, éppen komplikáltságod miatt. De leírom, mert e sorokat nemcsak te
fogod olvasni. Törekedned kell arra, hogy állapotszerű legyen benned ez a
felismerés:
örömöd forrása az legyen, hogy neved be van írva a mennyben!
Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
3390.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL
1. Valakivel pozitív tartalmú álmom volt.
2. Lesz-e valaha segítőtársam?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Álmaid szinkronban vannak vágyaiddal. Vágyaid nincsenek szinkronban ébrenlétben kézben tartott gondolataiddal. Ez bizonyos „kényszerhelyzetbe” hozza pszichédet, s ez egyenlítődik ki az említett álmaidban.
A lelki stabilitás nem valamiféle „elfojtásnak”, hanem egy olyan feloldás a következménye, amelyben helyére kerülnek benned a személyek, események egyaránt.
Nem arról van szó, hogy lazítsd az önfegyelmet, hanem arról, hogy
egyre egyértelműbben, értelmileg is támaszd alá döntéseidet.
2. Nagyon súlyos kérdés e második kérdésed. Jövendölést vársz Tőlem
- a te Jézusodtól -, és nem feladatot. Annyi életetekben a szabad döntés lehetősége, hogy nem válaszolhatok egyértelműen se igennel, se nemmel.
Feltétlenül fogsz találkozni olyannal, olyanokkal, aki, akik, hol segíteni, hol akadályozni fognak téged abban, hogy Velem, Jézussal, egyre szorosabb kapcsolatba kerülj.
Olyan emberi kapcsolat, élettársi kapcsolat, nem létezik, amelyik bárkit
is boldogíthatna. Minden és mindenki TÜKÖR! Körülményeidben magadnak
kell meglátnod azt, hogy milyen vagy, és Bennem kell meglátnod, hogy milyennek kell lenned!
Amiről meg lehetsz győződve, az az, hogy Én, Jézus, nemcsak benned
élek, hanem érted élek benned!
Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
3391.
Kérdező: NAGYON SIKERTELEN VAGYOK!
1. Sokszor álmodom szülőfalum hegyeiről. Miért?
2. Miért nem sikerül, amibe belefogok?
3. Ki vagyok én? Jó úton járok?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A körülöttetek lévő világ valamiképpen bennetek is jelen van. Kiváltképpen a szülőföld! Az álmokban megjelenő szülőföld, főleg hegyeivel,
annak a meg nem szüntethető „honvágynak” a szimbóluma, amely a legkülönbözőbb formában irányít, vezet, kiutat mutat abból a probléma erdőből,
amely ébrenlétben körülvesz. Vagyis, a megoldás „fentről” és „bentről” jön.
2. Minden döntésed, minden próbálkozásod rád nézve is tanúságos,
csak meg kell tanulnod azt, hogy mindenben ráláss az események által kapott
tanításra. A földi élet történései senki számára sem gördülékenyek állandóan!
Ha valaki nem meghatározni akarja saját életében a Szentlélek működését,
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hanem figyeli irányítását, akkor nem tud úrrá lenni rajta a csüggedés, mert
tudja, hogy a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó!
3. Cselekedeteid tükrében ismerheted meg magad a legtökéletesebben.
Ha csak egy hétig leírod, hogy mit teszel reggeltől estig, máris találkozol
önmagaddal. Ne a vágyaid, ne az álmaid szavának adj hitelt!
Az ÚT Én, Jézus, vagyok! Kettős feladatra kell vállalkoznod, ha valóban tudni akarod, hogy jó úton jársz-e. Az egyik az, hogy elsősorban az
evangéliumokból törekedj képet kapni Rólam, a te Jézusodról. A másik, hogy
döntéseidet mérd rendszeresen Hozzám. Gondolnám-e, mondanám-e, tenném-e azt; amit te teszel.
Ha valóban közeledni akarsz Felém, akkor fel kell vállalnod az előbb
említett kettős feladatot.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3392.
Kérdező: VAN ANTIKRISZTUS? LESZ ÚJ FÖLD?
1. Álmomban ördögöt űztem, és mikor felébredtem, féltem.
2. Közösségemben mi a feladatom?
3. Antikrisztusról, új égről és új Földről mit kell tudnunk?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Lelked mélyén ellene akarsz mondani a rossznak. Ez nagyon jó! Az
ördög az övéit nem ijesztgeti. Azokat inkább bátorítja! Ijedséged tehát, ha
rossz szellemektől van, akkor adj hálát azért, hogy Hozzám, Jézushoz tartozol. Ha pedig félelmed alapja bizonyos idegállapot, akkor kérj erőt, mert
minden félelem alaptalan, ha valaki Hozzám, Jézushoz, tartozik!
Okosan teszed, ha reggelenként kéred az angyalok védelmét. Hidd el,
hogy akiket angyalaim átölelnek, azok az Isten védelme alatt állnak. Fontos,
hogy amit ilyenkor angyalaimmal kapcsolatban hiszel, azt törekedj valóságnak megélni, mert az is!
2. Akiben Én, Jézus, élhetek, tehát az, aki Engem befogad, az egy küldetést is befogad magába. Éspedig a szeretni tanítás küldetését. Közösségben, munkahelyen a legkülönbözőbb tartalmak mellett ennek mindig kéznél
kell lenni. Vagyis, meglátva a lehetőségeket, amelyek tulajdonképpen nem
mások, mint az evangéliumokban említett talentumok, fel kell ezeket használni, s ezáltal bővülni fognak! Csak így lehettek a világ világossága, a Föld
sója!
2. Az okosság és az óvatosság az a két fegyver, amelyek használata biztosítja enyéimet az Antikrisztus elleni harcban. Ő már most munkálkodik.
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Egyre súlyosabbá, elviselhetetlenebbé teszi körülményeiteket, hogy aztán
majd egy világmegváltó programmal előállva, Engem, Jézust, utánozva, lebeszéljen benneteket arról, hogy logikusan gondolkodva a boldog örökkévalóságra tegyétek a hangsúlyt.
Most gyengíteni akar benneteket belülről, úgy, hogy igyekszik növelni
terheteket kívülről, majd kívülről tesz csábos ajánlatokat, hogy belülről Tőlem elforduljatok.
Ne a „mikor” legyen számotokra a fontos, hanem az, hogy belül, tehát
a Velem való élő kapcsolat erősödjék bennetek. Ennek útja-módja pedig nem
más, mint hitetek megerősítése. Igenis, mindenki képes erősíteni a hitét!
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************
3393.
Kérdező: SZERETNÉM MEGTALÁLNI A HELYEMET!
1. Menjek Erdélybe vagy maradjak?
2. A cselekedeteim?
3. Meditációról.
HANG: "Kedves Barátom!
1. Azt szoktátok mondani, hogy szívet cseréljen az, aki hazát cserél.
Tudom, hogy ahová menni akarsz, azt a földrészt nem „hazát cserélésnek”
éled meg. De mégis. Egészen más az, amikor valaki azt vállalja, hogy innen
látogat oda, és más az, amikor valaki onnan látogat ide. Te valami gyökeresen mást akarsz, mint amit eddig éltél meg. Ezt kívül és belül egyaránt igényled.
Azt ajánlom, hogy elégedj meg egy ideig azzal, hogy BELÜL váltasz
át. Valójában mindig az a lényeg, ami belül történik. Ha valaki belül elindult
a gondolkodás-átalakítás útján az Én, a te Jézusod szándéka szerint, akkor az
biztos lehet abban, hogy annak számára az Isten a körülményeinek is az istene lesz. Tehát a felvetett témáddal kapcsolatban ez azt jelenti, hogy külsőleg
is olyan jelzéseket fogsz kapni, amelyek nemcsak erősíteni, de szinte irányítani is fogják benső döntésed kivitelezését.
2. Cselekedeteiddel kapcsolatban nagyon komolyan kell venned, hogy
nem vagy egyedül. Társad tükör is! Ő rendre eszedbe fogja juttatni, hogy
mindketten külön személyek vagytok, tehát mindkettőtöknek elsősorban Istenért kell élnetek. És másodsorban is! Segítenetek kell egymást, és nem nevelni! Az önnevelés az egyszemélyes!
3. A parttalan meditáció veszélyes. Akár önmagad által, akár más, kívülálló által, de mindenképpen az irányított meditáció a biztos.
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A szellemvilág olyan „terület”, ahol „tudatos” vezető nélkül már eddig
is sok tragédia történt. Nagyon sok jó szándékú lélek sok sebből vérzik, mert
meditációiból kimarad az okosság és az óvatosság!
A jó szándék önmagában nem elég. A legtöbb szenvedést a Földön a
tévedésben lévő jó szándékú emberek okozzák egymásnak.
Én, Jézus, kimeríthetetlen tárháza vagyok evangéliumaimban azoknak
a gondolatoknak, képeknek, amelyek kiválóan alkalmasak a különböző meditációitok irányítására.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************
3394.
Kérdező. ELÉGEDETLEN VAGYOK MAGAMMAL
1. Általánosságban szeretnék véleményt hallani magamról!
2. Hiányérzetem van. Segíts nekem ennek leoldásában!
3. Egy nagy felismerés indult el Irányodban. Igaz ez?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Neked sem mondhatok mást, mint már annyiszor mondottam másoknak. Te is ki vagy téve különböző hatásoknak, s ezeknek a kezelését naponta kell újra és újra megvalósítanod. Veled és érted mindent, de helyetted
semmit! Ezért vagy ember, és nem bábú!
Jó, ha napi teendőidet legalább nagy vonalakban már előző este, alvás
előtt átgondolod Előttem, tehát imában. Reggel kérned kell angyalaimat, kérned kell áldásomat, hogy az elinduló napon lehetőséget kapjon életedben
termékeny munkára a Tőlem, mint Forrásból, feléd árad kegyelem. A szándék, hogy Velem indulsz el életed útján, a cél, hogy Értem teszed, amit teszel, ezek biztosítják lelked fejlődésének helyes irányát.
2. A hiányérzet, ha nem fogalmazható meg általad, hogy minek a hiányát érzed, akkor az nem más, mint a lelki fejlődésed motorja! Ha hiányérzeted szíved békéjét veszélyezteti, akkor kísértés, amelyért hálát kell adnod,
mert bizonyos ártó erők nem örülnek a te benső békédnek, s így akarják azt
megzavarni. A „Mi Atyánk...” imában e mondat: "Ne vígy minket a kísértésbe", értelemszerűen pontosabban így hangzik: „Ne engedj bennünket kísértésbe esni”. Amikor tehát kísértés gyötör, akkor ez azt jelenti, hogy nem vagy
elveszett ember. Ezért helyén való kísértésben a hálaadás!
3. Természetesen igaz, hogy Lelkem egyre jobban meg akar ismertetni
Engem, Jézust, veletek. De ne a rendkívüliségre tegyétek a hangsúlyt, mert
az a hiúság vására. Ne olyat akarjatok tudni, amit senki sem tud, hanem olyat
akarjatok tudni, amit mindenki tud. Mindenki tudja, hogy a boldogság ára ez:
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át kell alakítanotok gondolkodásotokat úgy, hogy Én, Jézus, egyre zavartalanabbul tudjak élni bennetek! (Márk 1;15)
Nagyon szeretlek benneteket, és nagyon szeretném, ha megtalálnátok
Bennem boldogságotokat. Tehát azt szívbékét, amelyet csak Nálam, Jézusnál, lehet megtalálni akkor, ha menekülés helyett a szembesülést, bódultság
helyett valóban az Általam felkínált boldogságot akarjátok.
Megáldalak a REMÉNY LELKÉVEL!"
*******************************************************
3395.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!
1. Az első emberpárral kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
2. Az egyházakkal kapcsolatban szeretnék tisztán látni!
3. A kéz, láb levágást, szem kiszúrást hogyan kell érteni?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Abból indulok ki, hogy te az első emberpár létét valósnak veszed.
(Ki lehetne indulni másból is, s akkor is lehetne megfelelő választ találni!)
Ha úgy gondolod, hogy Ádám és Éva történelmi személyek voltak, akkor el kell fogadnod azt is, hogy ezek itt a Földön közel ezer évig éltek. Ennek egyszerű magyarázata az, hogy ezeknek hallatlanul egészségeseknek kellett lenniük, amikor kikerültek a Teremtő kezéből, ha még ma is, annyi vérfertőzés után is, annyi egészséges ember születhet a Földre. El kell fogadnod
azt is, hogy több generációt kellett Ádámnak és Évának megélniük, míg újra
átléphették a földi élet határát. Az, hogy csak három gyermekükről beszél a
Biblia, ennek egyszerű oka az, hogy ezeket látta jónak a Szentlélek arra,
hogy őket megnevezve bizonyos tanításokat közöljön általuk veletek.
2. Valóban igaz az, hogy ahol ketten-hárman összejöttök az Én nevemben, ott Én, Jézus, titokzatos módon jelen vagyok.
Az intézményessé lett egyházak azért fontosak, mert Lelkem általuk
képes olyan ígéreteimet hordozni, amelyek az intézményesített forma nélkül
nem tarthatók fenn az idők végezetéig.
Ami az intézményesített egyházak negatívuma, az az, hogy előbbutóbb a megsérült emberi természet hajlik arra, hogy ártó hatalmi erők rátelepedjenek, s így sok helyen lehetőséget kapnak az egyházak Hozzám tartozó
tagjai a hatalmasok által kezdeményezett, helyeselt üldöztetésekre. Ezért
mondhattam, hogy ha Engem üldöztek, akkor titeket is üldözni fognak!
Mindaz, aki személyileg Hozzám akar tartozni, az erre feltétlenül lehetőséget kap, bármelyik intézményes egyházhoz tartozik. Amelyikhez tartozik,
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abban mindazt, ami Velem, Jézussal, szinkronba hozható, vállalnia kell annak, aki engedi, hogy Én, Jézus, benne éljek.
Igaz tehát mindkét állítás. Aki Engem befogad magába, az szükségszerűen bele fog kerülni egy intézményesített egyházba, mert csak ezek a nagy
egyházak képesek időtállóan hordozni, védeni bizonyos ígéreteim megvalósulását.
Mondhatjátok ugyan, hogy az egyetemes, általános, tehát a katolikus
egyházban megtalálható a teljesség, de az is igaz, hogy ebben az egyházban
van a legtöbb sallang, ciráda, külső formaság, érdekes szertartás, áldások tömege, s ezek gyakran szinte lehetetlenné teszik azt, hogy elválasztható legyen a tiszta búza az ocsútól. Más egyházakban pedig hiányzik valamely fontos ígéretem hangoztatása, de könnyebben látható rá olyan fontos tanításom
tisztaságára, amelyet a katolikus egyházban csak egyeseknek lehetséges felfedezni nagy fáradsággal, sok szenvedés és üldöztetés közepette.
A pápai főség, a szentek tisztelete, a szentségekről kialakított felfogás,
és az ideig tartó, illetve örökké tartó szenvedésről szóló tanítások, a Biblia
használata azok az érzékeny pontok, amelyek mindegyikében van igazság, de
mindegyik egyház mindegyiket eltúlozza, torzítja. Az e pontokon tisztán látók feltétlenül hátrányos helyzetbe kerülnek, üldöztetésnek vannak kitéve,
bármelyik egyházhoz tartoznak is. De e pontok azok, amelyek az idők végezetéig csak intézményes egyházak keretében tarthatók fenn akkor is, ha a különböző egyházi hatalmasságok torzítják ezeket.
Honnan ismerhetők fel a torzítások? Elsősorban az evangéliumaim és a
hittől átjárt józan ész segítségével kis csoportok körében, akik az Én nevemben jönnek össze. Ezért oly fontos, hogy rangsoroljatok a Bibliában, ismerjétek tanításomat, és jöjjetek össze a nevemben, s így tegyétek ki magatokat
Lelkem kontrolljának.
A tiszta forrás mindig a SZENTLÉLEK, aki a józan eszeteken keresztül úgy hallatja HANG-ját, mint lelkiismeret!
3. Radikális döntés nélkül nem lehet Engem, Jézust, egyértelműen követni. Nyilván nem szóról szóra kell e szavakat érteni. De igenis, nem ismerhet megalkuvást az, aki valóban engedi, hogy Én, Jézus, éljek benne. Nem
azt mondtam, hogy nem szabad két úrnak szolgálni, hanem azt, hogy NEM
LEHET! Ha valaki hű akar maradni Hozzám elvileg, az nem lesz képes végleg elhagyni Engem gyakorlatilag. Ezért fontos a radikális döntés Mellettem!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************
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3396.
Kérdező: POLITIKÁRÓL, ÜZLETRŐL
Politikával és üzlettel foglalkozom.
HANG: "Kedves Barátom!
Nem mondom, hogy mindkét terület idegen Tőlem, Jézustól, de igenis
mondom, hogy sem Én, sem azok, akik engedik, hogy bennük éljek, nem
ezekre teszik a hangsúlyt.
Mint tudod, Én, Jézus, pénz nélkül, fegyverek nélkül és politikai manőverezések nélkül indultam el, hogy lehetőséget adjak nektek annak a benső
szabadságnak a megtalálására, amely a Szentlélek jelenlétének természetes
„munkatere” (2Kor 3;17).
Te jelenleg is abban a csapdában vergődsz, amely azt sugallja, hogy az
ember, az emberek életének rendbehozatalát kívülről befelé és nem belülről
kifelé kell elkezdeni. Amióta ember él a Földön, ez még nem sikerült, ez az
útirány még nem vált be! Állítom, hogy ez reménytelen vállalkozás a jövőt
illetően is!
Ha a politika és az üzleti vállalkozások összefonódnak, előbb-utóbb
negatív eredménnyel járnak, ami a boldogságotokat illeti. Külön-külön lehetséges, de csak átmenetileg, hogy Istennek tetsző élet sikeredjen ki ezekből.
De ez is inkább csak elvileg igaz.
Meg kell mondjam világosan neked, hogy csak akkor találkozhatsz Velem, Jézussal, csak akkor élheted meg áldásos jelenlétem, ha belülről kifelé
indulsz el. Tehát döntésed mindig a lelkiismereted mérlegére téve fogja tudatni veled, hogy EGY vagy Velem, vagy külön úton járunk.
Nagyon szeretlek. Ha nem ezt mondhatnám ki, akkor nem lehetnék
boldog. Hidd el, a te saját boldogságod ára sem kisebb ennél, önmagadhoz
mérve. Irántam való szereteted mindig leolvasható szíved nyugalmáról, békéjéről!
Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************
3397.
Kérdező: SIKERTELEN VAGYOK
Évek óta sikertelen vagyok. Miért?
HANG: "Kedves Barátom!
Hazátokban a vállalkozók több mint kilencven százaléka küzd ezzel a
problémával. Én, Jézus, egyetlen megoldást tudok felkínálni mindenkinek,
tehát neked is. Ezt ki lehetne fejezni egy szóval is, de Én most bővebben
mondom el neked a megoldást.
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Senkinek a világon, egyetlen szellemi teremtménynek sem lehet kétséges az, hogy minden élő és gondolkodni tudó lénynek azt kell tennie, amit az
Isten akar. Én, Jézus, eledelemnek neveztem ezt az isteni akaratot (János
4;34).
Ennek az akaratnak felismerése minden gondolkodó lény számára egyértelműen adott. Nem kell tenned mást, mint reggel rá kell szánnod pár percet arra, hogy megkérdezd magadtól: Ha Isten lennél, mit kívánnál attól az
embertől, aki te vagy, tehát attól, akit Te, mint Isten, nagyon szeretsz? Lehetetlent biztosan nem! Sőt még valami nagyon nehezet sem. Csak azt kívánnád, amit azon a napon megtehet az, akitől ezt kívánod. Tehát olyasmit kívánnál, amivel kapcsolatban esetleg csak mulasztással tud vétkezni az, akinek tudomására hozod az akaratodat. Ennyi az egész.
Két dolog tehát mindig biztos. Az egyik az, hogy Isten akarata mindig
megvalósítható, és ez mindig lelki eledel, tehát boldogító. A másik pedig az,
hogy amikor valami nem volt megvalósítható valami külső ok miatt, akkor
az feltétlenül hasznára van az Istent szeretőknek, mert ilyenkor nyilván nem
az Isten akaratáról volt szó.
Isten téged boldogságra teremtett. A te boldogságod nem más, mint az
életedben megvalósuló isteni akarat másik neve. Ennek felismerésére annak
a gondolkodás-átalakításnak felvállalásával tudsz eljutni, amelyet felkínáltam
nektek nyilvános működésem kezdetén (Márk 1;15)!
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************
3398.
Kérdező: MI LESZ VELEM?
1. Jézustól kaptam lehetőséget a válásra?
2. Rendeződik valaha az életem?
3. Helyes úton járok?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, soha senkinek nem adok lehetőséget válásra! A Szentlélek
a kapcsolatok Lelke, és az, aki elhagyja társát, nem hivatkozhat a Szentlélekre.
Az igaz, hogy a „testi” elhagyást mindig megelőzi a „lelki” elhagyás,
és ez a lényeg. Akit lelkileg elhagytak, valójában az érezheti magát elhagyottnak! Az Én, a te Jézusod Lelke mindig az elhagyottal van!
Ha te azt éled meg, hogy férjed lelkileg sem, testileg sem hagyott el téged, és te mégis elhagytad őt, akkor tudnod kell, hogy ő téged visszavár. Ha
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ő lélekben elhagyott téged, akkor az a kötelék, amelyről úgy gondoltátok,
hogy elszakíthatatlan, nem bizonyult ilyennek!
Hidd el, hogy az a házasság, amelyet a Szentlélek köt össze, tehát
amely azért köttetett, hogy egymást Istenhez segítsétek egyre közelebb, az
ilyen házasság valóban az égben köttetett, és a Földön el nem válik. Amelyik
házasság a Földön elválik, az nem köttetett az égben. Ma, sajnos, a legtöbb
házasság ilyen! Mint ahogy a legtöbb ember látszat-keresztény! Két Istenbe
kapaszkodó lélek nem fogja elhagyni egymást! Ennyit tehát az elválásról.
2. A Földön nincs olyan helyzet, amelyet ne lehetne rendezni. De mindenkinek tudnia kell azt, amit gyakran hangoztattam már eddig is a HANGkönyvekben: veled és érted mindent, de helyetted semmit!
Földi életetekben csak akkor beszélhettek rendezésről, ha e rendezés
belülről indul el! Ez azt jelenti, hogy mindenki csak önmagáért felel, s mindenki képes arra, hogy megtegye azt, amit Isten gondolata szerint meg kell
tennie. Még embernek is gazember lenne az, aki olyat kíván bárkitől, amire
képtelen. Isten, aki a végtelen szentség és szeretet, senkitől sem kíván lehetetlent, mert bármily nagy horderejűnek is látszik valamelyik kérése, az mindig megvalósítható, mivel annak, aki szereti Istent, rendelkezésre áll Isten
ereje is!
Tehát, ha te Velem, Jézussal, megbeszéled teendőidet, akkor már elindultál azon az úton, amelyet rendezettnek is lehet nevezni.
3. Én, Jézus, vagyok az ÚT! Senki sem jut az Atyához, csak Énáltalam!
Ha a másikra figyelő szeretet természeteddé vált, s ennek következménye az,
hogy nem akarsz senkinek ártani, meg akarsz mindenkinek bocsátani, és segíteni akarsz ott és akkor, ahol és amikor ez lehetséges, akkor az Én, a te Jézusod útja a te utad is, és a te utad az Én utam is!
Nagyon fontos a reggeli ima! Áldásomat ilyenkor tudjátok a legjobban
biztosítani magatok számára. A reggeli imában tudom legjobban megmosni
lelki szemeiteket, hogy helyesen tudjatok látni, illetve hogy Én, Jézus, tudjak
látni a ti szemeitekkel!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3399.
Kérdező: NEM TUDOK JÓL ALKALMAZKODNI
1. Én vagyok a bolond vagy a világ?
2. Beilleszkedési problémáim vannak.
3. Energia hasznosítással foglalkozom.
HANG: "Kedves Barátom!
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1. Nem vagy bolond, de sajnos a világ sem az. Azért sajnos, mert így
felelősséget hordoz önmagáért minden ember. Kivéve a bolondot.
A körülötted lévő emberek nagy része megtévedt ember. Bár vannak
gonoszok is. Ezeknek a hatása alól természetesen te sem vonhatod ki magad.
Így a benned szükségszerűen megszületett reakció mondatja veled és másokkal is, hogy te „kilógsz” a sorból. Valójában azért feltűnő ez nálad, mert átlagon felüli energiával „lógsz ki” a sorból. Mások jobban tudják leplezni másságukat, s így náluk nem olyan észrevehető kívülről az, amit belül hordanak.
Az a világ, amelyben élsz, tükör. Tükör, de nem erőforrás! Az erőforrás
Én, Jézus vagyok! A test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kevélysége e három mérges forrás - állandó kihívást jelent minden ember számára. Az
önismeretet nem lehet könyvből megtanulni. Mindenki csak saját tettei tükrében tudja reálisan felmérni önmagát. Helyes önismeret nélkül pedig nincs
helyes istenismeret sem!
2. A rugalmasság nem megalkuvás. Ahhoz, hogy megfelelő alkalmazkodóképesség alakuljon ki benned, az szükséges, hogy ne kívülről akard
megváltoztatni sem magadat, sem másokat. Másokat egyáltalán nem. Magadat mindenképpen. De belülről!
Amit kértem tőletek nyilvános működésem beköszöntőjében (Márk
1;15), ezt kell kibontania mindenkinek, aki meg akarja találni szíve békéjét.
Csak szemléletváltással, gondolkodás-átalakítással lehet elérni azt a kifelé is
eredményesen sugárzó hatást, amely által kívül-belül harmonikussá válhatsz.
Mindennek az alapja az, hogy Én, Jézus, benned élek, éspedig érted élek
benned, tiszta Erőforrásként!
3. Valóban koncentrálhatók a világmindenség energiái. De nem ezt kell
megcéloznia annak, aki a szívében békét akar átélni, hanem azt, hogy egyre
jobban megismerjen Engem, Jézust, és az Engem megismerést adja tovább
úgy, hogy békességteremtővé váljék (Máté 5;9). Aki Velem élő kapcsolatban
akar maradni, annak olyan missziót kell vállalnia, amelyet önmagánál kezdve, a Lélek irányítására figyelve küldetésként él meg a világban. Én, Jézus,
nem azt kértem az Atyától, hogy vegyen ki benneteket a világból, hanem azt,
hogy szabadítson meg benneteket a gonosztól (János 17;15)!
Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************
3400.
Kérdező: KI ÉLI MEG A KÉTEZREDIK ÉVET?
1. A szentostyával kapcsolatban álmodtam.
2. Újjászülettem-e?
27

3. Csak megtértek léphetnek be a kétezredik évezredbe?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A szentostyában történő megjelenülésem álmodban felszínre hozta
benned mind az éhséget Irántam, mind a méltatlanságod tudatát Velem kapcsolatban.
Tudnod kell, hogy Én, Jézus, nem azért maradtam itt közöttetek az Oltáriszentségben, mert bárkit is méltónak tartanék közületek erre, hanem azért,
mert szeretetem leghatékonyabb kimutatásának tartom azt, hogy eledelként
nyújtom Magamat nektek.
Tehát amikor szentáldozásról van szó, akkor ne a bűnbánat érzése uralkodjék el rajtatok, hanem az az égi öröm, amelyet szívem szeretete kell hogy
jelentsen, ébresszen mindannyitok szívében.
2. Amikor arra kértelek benneteket, hogy újjá kell születnetek (János
3;3), akkor ezt csak azért kérhettem, mert újjászületésetek nem Istenen múlik, hanem rajtatok.
Ha elfogadtál Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak, ha ez a
döntésed számodra ünneppé magasztosítja azt a napot, amikor ez megtörtént,
ha ennek következménye az, hogy Velem indulsz el naponta utadon, és Értem teszed azt, amit cselekszel, akkor biztos lehetsz abban, hogy újjászületett
vagy!
Csak az az újjászületett, aki bizonyos ebben, mert eldöntötte, hogy
számára Én, Jézus, abszolút ELSŐ vagyok!
3. Ne kössétek rajtatok kívüli eseményekhez azt, aminek bennetek kell
megtörténnie!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3401.
Kérdező: MIÉRT HALT MEG GYERMEKÜNK?
1. Egyetlen gyermekünk balesetben meghalt. Miért?
2. Találkozhatom-e valaha gyermekemmel? Mi van vele?
3. Férjem első gyermeke válságban van. Mit tehettek érte?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem óhajtok példázódni Édesanyám fájdalmával, aki szemtanúja
volt kínszenvedésemnek és kereszthalálomnak. Nem, mert az Ő fájdalma a
legkevésbé sem volt kétségbeejtő fájdalom.
Kétségbeejtő fájdalma csak annak van, aki nem lát jól a szívével. Aki a
szívével jól lát, tehát az, aki nemcsak a mulandóság szemüvegén át szemléli
a világot, aki nagy bizalommal tudja kimondani e szavakat: „mi ez az örök28

kévalósághoz képest”, annak számára nem veszteséget jelent annak halála,
akit szeret, hanem inkább kicsit irigyen gondol arra, hogy milyen jó már neki.
Minél jobban megfeledkezik valaki arról, hogy az örök élet gyermeke,
annál fájdalmasabb szerettei halála. De nemcsak erről van szó. Valójában vigasztalni sem lehet azt, akinek nincs élő hite. Azért nem lehet vigasztalni,
mert bálványimádó!
Isten vagy abszolút ELSŐ valakinek az életében, vagy nincs is jelen.
Isten nem ópium, nem bódítószer. Isten a hazataláltság! Nem eszköz arra,
hogy teremtményei Őt felhasználva saját mulandó problémáik rozsdáit tisztogassák Vele, hanem egyedüli értelme minden szellemi teremtmény életének!
Neked fáj fiad halála, aki már mérhetetlenül boldogabb, mint a Földön
bármikor is lehetett volna. Te azt mondod, hogy szereted, holott megkötözöttséged fájdalmát leplezed a „szeretet” szóval.
A helyesen gondolkodó szellemi lények nem szenvedik azt, hanem
öröm és hála járja át a szívüket olyankor, amikor az általuk szeretett személy
leoldhatta már magáról a földi szenvedések béklyóit.
Akit te fiadnak gondolsz, nem is a te fiad, hanem Isten gyermeke, aki
egy rövid időre téged használt fel arra, hogy földi életének rövid kifutópályáját megélje.
Arra a kérdésedre, hogy ”miért?”, te magad is megadhatod magadnak a
választ. Halálra születtetek! Aki nem képes megkötözöttségén úrrá lenni, annak semmiféle körülmény sem jó, amikor meghal az, akivel meg van kötözve. Mindenkit okol, csak Istennel való gyenge kapcsolatával ne kelljen
szembesülnie!
2. A Szeretet birodalmában olyan szabad lények élnek, akik leoldották
megkötözöttségeiket, s így teljesen EGY-ek Istennel és egymással. Aki örömének nem az a legfőbb forrása, hogy neve be van írva a mennyben (Lukács
10;20), az soha nem fog tudni találkozni szíve békéjével. Sem a Földön, sem
a másvilágon!
Mi van gyermekeddel? Megmondom: Gyermekednek fáj, hogy jobban
kapaszkodsz az ő emlékébe, mint az élő Isten valóságába.
Drága Gyermekem! Ne érts félre! Természetesnek tartom, hogy fáj neked fiad halála, de nem tartom természetesnek, hogy annyira átadod magad e
fájdalomnak. Ez az átadottságod nem az Isten akarata! Isten akarata az, hogy
higgy, remélj, szeress, vagyis az, hogy benső békét élj át, tehát boldog légy!
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3. Senkit nem lehet kívülről rendbe szedni. Minden, emberhez méltó
megoldás, belülről indul el. Ezt tudnia kell a férjed 40 éves gyermekének!
Mindenki csak önmagáért felel. Felnőtt embernek csak akkor lehet segíteni,
ha az illető ezt kéri. Ha kérnek téged erre, akkor a józan eszed alapján magad
is fel tudod mérni, hogy mennyire tudsz eleget tenni a felkérésnek.
Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************
3402.
Kérdező: MI LESZ A MAGYARSÁGGAL SZLOVÁKIÁBAN?
1. Féltem a magyarság sorsát Szlovákiában.
2. Családomnak szeretnék könnyebb életet biztosítani!
3. Öcsémet mentse meg Isten minden hamisságtól!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tisztáznom kell előtted bizonyos fogalmakat.
Magyarság, mint ilyen, egy elvont fogalom. Vannak emberek, akik magukat magyaroknak nevezik. Vannak, akik magukat magyarul beszélő szlovák embereknek nevezik. Ezek az emberek attól tartanak, hogy Szlovákiában
bizonyos hatalmi erők arra törekszenek, hogy a magyar nyelvet megszüntessék.
Kétségtelen, hogy mindenki a saját anyanyelvén tud legbensőségesebben beszélni saját édesanyjával és Istenével. Kétségtelen, hogy nagyon helytelen bárkit is arra kényszeríteni, hogy ne beszéljen anyanyelvén. Kétségtelen, hogy súlyosan vét önmaga ellen az, aki lehetetlenné akarja tenni bármilyen nyelven bárkinek is a szellemi fejlődését. Mindez kétségtelen.
Amint a bábeli nyelvzavar a gőgnek, hiúságnak, önzésnek lett a következménye, úgy egészen biztos, hogy a nyelvi szabadság gyökere csak az lehet, hogy megtanultok a szeretet nyelvén kapcsolatot teremteni egymással.
Csak a szeretet nyelve az igazi, benső béke nyelve. Csak a szeretet nyelve az
Isten nyelve!
Nagyon jól teszed, ha ápolod anyanyelvedet, de nem teszed jól, ha az
anyanyelved ápolása érdekében bárkinek is ártani próbálsz. Nagyon jól teszed, ha a saját nyelveden tanítasz másokat szeretni, de nem teszed jól, ha saját nyelveden gyűlöletet szítasz bárki ellen is.
Mint tudod, nincs külön magyar, meg szlovák, meg orosz, meg stb.
Mennyország. Te is állampolgára vagy már most annak az országnak, amely
szeretet, öröm és béke a Szentlélekben. Ez a lényeg!
2. A földi élet soha nem lesz Mennyország. Mindenki önmagának tudja
csak megkönnyíteni életét, ha akarja. Sajnos nem sokan akarják megkönnyí30

teni földi életüket. Ezt azzal igazolják, hogy lehetetlenségre vállalkoznak.
Lehetetlenség ugyanis az, hogy valaki kívülről könnyítsen életén. Az Isten
országa nem rajtatok kívül, hanem bennetek van. Ezt nem megteremtenetek,
hanem megtalálnotok kell! Az találja meg, aki ezt önmagában keresi. Erre
szólítottalak fel benneteket immár kétezer évvel ezelőtt. (Lk 17;21)
3. Hidd el, Én, Jézus, mindent megteszek annak érdekében, hogy
megmeneküljetek minden hamisságtól. Tudnod kell, hogy soha nem az Istenen múlik sorsotok. Amennyiben Istenen múlik, annyiban mindig rend van.
Imáitokkal tudjátok segíteni egymást, de csak akkor, ha az, akiért
imádkoztok, jóhiszemű tévedésben van, és nyitott a helyes fejlődés irányában, tehát megfelelő alázattal rendelkezik. Ez az, amit sem ti, sem Én, Jézus,
nem tudom megtenni senki helyett. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az emberi
méltóságotok nagy, de nagy a felelősségetek is önmagatok iránt.
Megáldalak a BENSŐ BÉKE és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
3403.
Kérdező: HOGYAN LEHETÜNK BOLDOGOK?
1. Mi által boldog az, aki boldog?
2. Isten boldoggá akar tenni engem is?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Ne azt kérdezd, hogy mi által, hanem azt, hogy ki által lehet valaki
boldog. Igen, mert lelkesíteni tudnak különböző eszmék és események, de
boldogítani - bárkit is - csak személy tud. És nem is akármilyen személy!
Csak olyan személy tud boldogítani, aki képes átemelni a mulandóságon azt,
akit boldogítani akar. Mert az, ami mulandó, már eleve magában hordja az
elválás csíráját, tehát nem képes zavartalan benső békét adni.
Én, Jézus, azért mondhattam, hogy szenvedések közepette is boldogok
azok, akik Hozzám tartoznak, akik Belém kapaszkodnak, mert tisztán és félreérthetetlenül kijelenthettem: soha nem lát halált az, aki Nekem adta magát
(János 6;47).
A boldogság nem azonos azzal, hogy valaki jól érzi magát. A boldogság egy olyan reményből élés beteljesülésének az állapota, amelynek alapja
Én, Jézus, vagyok. Tehát bizonyos értelemben remény, de bizonyos értelemben már beteljesültség is. A kettő között a különbség olyan, mint a hit és a látás közötti különbség. Nem lényegi!
2. Isten nemcsak akar mindenkit boldoggá tenni, de boldoggá is tud és
fog mindenkit tenni. Isten nem képes elviselni azt, hogy örökkön örökké
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szenvedjenek azok, akiket boldogságra teremtett! Ezekkel szemben szeretete
soha nem szűnhet meg!
Istent a tékozló fiú atyjában mutattam be nektek, tehát természeténél
fogva nem változhat meg olyan értelemben, hogy egyszer szeret, másszor
pedig nem szeret. Márpedig az, aki szeret, az feltétlenül szenved, ha azt látja,
hogy nem boldog az, akit szeret. Ezért előbb-utóbb - Isten által - mindenki
megtalálja Istenben a boldogságát. De ne feledd! Jobb előbb, mint utóbb!
Megáldalak az élő HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************
3404.
Kérdező: SZERETNÉK SEGÍTENI A RÁSZORULÓKON!
1. Kik azok a rászorulók, akiken tudnék segíteni?
2. Apámmal kapcsolatban szeretnék szabaddá válni szellemileg!
3. A REIKI-vel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindenki abban rászoruló, amiben látod, hogy rászoruló. Talán egy
jó szó, egy vigasztalás, egy meghallgatás, egy kis bátorítás. Talán semmi
más, mint hogy elbeszélgess valakivel.
Azért kaptad Istentől értelmedet, hogy vedd észre, ki, mikor és miben
szorul rád. Ha nem találsz ilyet, az nem baj! Adj hálát Istennek, hogy csupa
kiegyensúlyozott, boldog ember vesz körül. Bár ebben Én, Jézus, egyáltalán
nem vagyok olyan biztos. Annyira nem vagyok biztos, hogy állítom: Mindenki rászorul valamire, amiben a másik ember képes őt segíteni.
2. Azon ne lepődj meg túlságosan, hogy apád nem ért meg téged. Én,
Jézus, megértelek, és ez a lényeg! Engem is bolondnak néztek (Márk 3;21)!
Érezd hát kitüntetésnek, ha Miattam téged is annak néznek.
Maradj hűséges Hozzám, és ne akard akaratodat másokra kényszeríteni. Természetes, hogy azok, akik nem hajlandók felvállalni a lelki, szellemi
fejlődést, amely feltétlenül nyitottságot igényel, ezek nem fogják zúgolódás
nélkül elviselni azt, aki mellettük olyan tükör, amelyben felismerhetik zártságukat.
Az okosság és az óvatosság kell hogy jellemezzen, s akkor elviselhetőnek fog tűnni apád és mások kritikája.
3. A REIKI által kapott adottságod gyakorlása nem tartozik a lényeghez, amint az Én, a te Jézusod gyógyító képessége sem tartozott az Én küldetésem lényegéhez (Márk 1;38). Nem is tettem szívesen, amikor gyógyítani
kértek (Máté 8;4). Nem, mert betegen is lehet valaki boldog a szívében, és
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egészségesen is lehet boldogtalan bárki, aki nem fogad el Engem, Jézust,
Urának, Megszabadítójának.
Azok, akik a REIKI beavatást csúcsértéknek tartják, nem járnak el helyesen. Akik azért és akkor tartják fontosnak gyógyító képességüket, mert
amikor kérik e képességük gyakorlását, akkor lehetőségük van Engem, Jézust, meghirdetni a betegnek, azok helyesen cselekszenek.
Megáldalak az OKOSSÁG és a BENSŐ FEGYELEM LELKÉVEL!"
******************************************************
3405.
Kérdező: ERKÖLCSI ZŰR VAN KÖRÜLÖTTEM
1. Férjemtől elváltam, de egy házban élünk.
2. Fiam együtt él barátnőjével velünk.
3. Nyugtalan vagyok.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valóban lehetetlen állapot az, amikor még elválás után is ki vagy
szolgáltatva annak, akihez már nincs közöd. De hidd el, az sem elfogadható
erkölcsi magatartás, hogy fiaddal kapcsolatban bűnrészes légy.
Mivel minden Istennek tetsző megoldás belülről kell hogy kiinduljon,
ezért neked nem a pillanatnyi békét kell szem előtt tartanod, mert ez komolytalanná teszi erkölcsi tartásodat, hanem azt a magatartásodat kell kifelé is
mutatnod, amit belül érzel, amit lelkiismereted diktál. Két úrnak nem lehet
szolgálni. Nem lehet az a legfontosabb, hogy környezeteddel békében élj! A
legfontosabbnak azt kell tartanod, hogy Velem, Jézussal, békében élj. Velem
pedig akkor lehetsz csak békében, ha azt akarod, éspedig minden áron, amit
Én, Jézus, jónak látok, és nem azt, amit férjed vagy fiad lát jónak.
Mivel a te életed nem játékszer, hanem Isten előtt emberi szavakkal kifejezhetetlen érték, ezért neked is ehhez kell tartanod magadat.
A mulandóság mérlege eleve hamis mérleg. Csak az a hiteles mérleg,
amelyet e kérdésre kapott válaszod fejez ki: „mi ez az örökkévalósághoz képest?”
Hidd el, Én, Jézus, hűséges vagyok azokhoz, akik nem akarnak elhagyni Engem. Senkit nem engedek erejét meghaladó kísértésbe kerülni.
2. Fiaddal kapcsolatban pedig, ha valóban szereted őt - s őt csak akkor
szereted valóban, ha nem azt akarod neki, amit ő lát magának jónak, hanem
azt, amit Isten lát jónak neki -, meg kell mondjad, hogy vagy térjen meg, vállaljon felelős kapcsolatot barátnőjével, vagy hagyja el a házadat. Harmadik
lehetőség nincs! Ha ezt nem tudod elfogadni, akkor csak azt tudom mondani,
hogy még te sem tértél meg úgy, hogy Én, Jézus, segíteni tudhatnék neked.
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3. Nagyon szeretném, ha nyugtalanságodat meg tudnám szüntetni. De
ez az ígéretem: „Jöjjetek Hozzám, akik elfáradtatok, és az élet terhét hordozzátok, és Én megenyhítelek titeket” - csak akkor valósulhat meg, ha valóban
Hozzám jöttök. Hozzám, és nem szirén hangokat követtek.
Drága Gyermekem! Nagyon sokan járják az önbecsapás útját. Ez az út
előbb-utóbb nem boldogságba, hanem bódultságba irányítja azokat, aki nem
Általam, Velem és Bennem akarják megoldani problémáikat. Azt szeretném,
hogy te mielőbb megtaláld szíved nyugalmát, békéjét. Azt szeretném tehát,
hogy mielőbb boldog légy!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS és az ERŐ LELKÉVEL!"
******************************************************
3406.
Kérdező: A PSZICHOLÓGIÁRÓL
Mi a véleményed a pszichológiáról?
HANG: "Drága Gyermekem!
Mint tudod, minden külső megnyilvánulás belső gyökerekkel rendelkezik. E belső gyökerek külsőleg bármennyire is szerteágazók, egyetlen gyökérből erednek. Ez az egyetlen gyökér pedig a minden szellemi lényt boldogító módon létben tartó Isten teremtő ereje. Mivel ez a teremtő erő a szellemi
lények vonatkozásában is örök, boldogító és megváltozhatatlan odaadás,
ezért SZERETETNEK is nevezhetitek. Minden nyugtalanító, benső harmóniát, békétlenséget hordozó magatartás gyökere tehát e SZERETETNEK kevésbé, vagy egyáltalán tudomásul nem vétele. Az ilyen magatartás a pszichológiához folyamodik segítségért.
Mivel minden szellemi lény boldogsága vagy boldogtalansága azon
fordul, hogy Teremtőjével milyen tudatos a viszonya, ezért e téren gyökeres
megoldást csak Isten tud adni szellemi teremtményei számára, ha azok megfelelő nyitottsággal, alázattal rendelkeznek.
A pszichológusok feltétlenül képesek tüneti kezeléseket adni a bensőjükben, szellemükben megzavart embereknek. E tüneti kezelések hatékonysága, mélysége attól függ, hogy maga a pszichológus milyen kapcsolatban
van Velem, Jézussal, és mint említettem, maga a beteg mekkora nyitottságot,
alázatot dolgozott ki magában.
Ha egy pszichológus ezt nem látja át, akkor az általa adott tüneti kezelések valójában nem gyógyítanak, hanem bódítanak!
Szép és szent feladat a pszichológiával foglalkozni mindaddig, amíg
valaki nem gondolja magát Istennek. De ez nem elég. Csak annak érdemes
felvállalnia a pszichológia által nyújtott ismeretek felhasználását, aki törek34

szik arra is, hogy egyre jobban megismerje Istent, aki Bennem, Jézusban,
emberként megjelent köztetek.
Megfelelő gondolkodás-átalakítás, tehát gyökeres gyógyulást eredményező szemléletváltás kizárólag csak Általam, Velem és Bennem érhető el.
Minél jobban EGY vagy Velem, a te Jézusoddal, annál inkább tapasztalhatod áldásomat munkádon, életeden!
Megáldalak az ÉLŐ HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************
3407.
Kérdező: NEM TUDOK ELIGAZODNI
1. Nem tudok eligazodni a magánéletemet illetően.
2. A fiam szenvedélybeteg.
3. Jövőmet nagyon ködösnek látom.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tudnod kell, hogy a Földön sem megoldatlan, sem tökéletesen megoldott élet nem létezik. Úton vagytok, döntések sorozata áll mögötted is, és
ezen döntéseid következményei szinte automatikusam bekövetkeznek. A
földi élet ilyen!
Mivel semmit, ami megtörtént, nem lehet meg nem történtté tenni,
ezért okulva a múlt történésein, a jelent kell úgy alakítanod naponta, hogy az
a jövődnek ne homok-, hanem sziklaalapja legyen.
Semmit nem lehet egyszerre megoldanod. De mindennap meg lehet valamit tenned azért, hogy a halálod óráján ne legyél tele rettegéssel.
Magánéletedben más nem tud eligazodni helyetted. Ezt te is nagyon jól
tudod. Egyszerre nem lehet lenyelni egy egész vekni kenyeret. Szét kell azt
rágni, mert csak úgy emészthető meg. Így van ez minden problémával.
Nem a fantáziálás viszi előbbre életed szekerét, hanem az a nekirugaszkodás, amely értelmedet és akaratodat is igényli. Isten soha nem kíván
senkitől olyat, amit az illető ne tudna megtenni.
Ha nem látod, hogy mi az, amit naponta meg kell tenned, akkor jöjj
Hozzám napi problémáddal, kérd a bölcsesség fényét, s Én, Jézus, soha nem
hagyom magára azokat, akik Hozzám jönnek.
Megnyugtatóan csak akkor oldódnak meg problémáid, ha nem problémáidat, hanem magadat bízod Rám. Igen, mert helyetted nem tehetem meg
azt, amit neked kell megtenned, de ha Rám bíztad magad, akkor mindig lesz
erőd megtenni azt, amit meg kell tenned.
2. Anyagi háttér nélkül fiad nem lehet szenvedélybeteg. Te semmiképpen sem biztosíthatod neki azt a hátteret, amire ő igényt tart, hogy szenvedé35

lyének áldozni tudjon. Nem szabad vállalnod azt, hogy bűnrészességgel vádolhasd magad. Az a szeretet, amely Belőlem, Jézusból, táplálkozik, soha
nem segít senkit abban, hogy tegye a rosszat, de mindig felkínálja azt az erőt,
amire szüksége van annak, aki meg akar térni.
A megtérni nem akaró emberrel az Isten sem tud mit kezdeni. Hogy
tudnál te vagy bárki más? Soha nem az a fontos, hogy ki milyen, hanem az,
hogy mit akar! Mindig az irány a döntő.
Aki Engem, Jézust, meg akar találni, az keresni fog, és aki Engem keres, az feltétlenül megtalál.
Fiaddal szemben is légy okos és óvatos! Ne légy hiszékeny! Az igazi
szeretetet nem az engedékenység jellemzi. Ha kell, gyémántkemény tud az
lenni, mert örök boldogságot kell hordoznia. Ez pedig nem lehet homokra
épített vár!
3. A jövőd sem lehet tartalmában más, mint a jelened. Meg kell találnod Engem, Jézust, magadban. A jövődben sem élhetsz sem másból, sem
másért, ha békét akarsz átélni szívedben, csak Belőlem és Értem! Értem, aki
egylényegű vagyok az Atyával, és csak kettőnk Lelke képes lelkedet boldogítóan éltetni, ha te is ezt akarod.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
3408.
Kérdező: HOGYAN SEGÍTHETNÉK FÉRJEMEN?
Férjem játékszenvedélye tönkreteszi a családot.
HANG: "Drága Gyermekem!
Ha valaki tele van sebekkel, akkor nagyon nehéz úgy megérinteni,
hogy ettől ne érezne fájdalmat. Egy kicsit kívülről indulok el befelé, hogy aztán rámutassak belül a megoldásra. Mert megoldás mindig van!
Az első emberpár családi tragédiáját egy tiltott fa okozta. Ábel halálát
egy áldozati oltár okozta. Sok-sok ember tragédiáját a vízözön okozta. Családi tragédiát okozott Noé részegsége. Folytathatnám vég nélkül, s rá tudnék
mutatni kivétel nélkül minden családban arra, hogy mi az, ami mindenütt siralomvölggyé teszi mindenki számára a Földet.
Folytathatnám, de nem teszem. Ehelyett rámutatok arra, hogy ebben a
siralomvölgyben, amelyet mindig mások tesznek azzá a másik ember számára, hogyan lehet megtalálnotok a leglehetetlenebb körülmények közepette is
szívetek békéjét.
Szó sincs arról, hogy kicsinyelném bárkinek is a reá kimért szenvedéseit. A Magam szenvedéséről is azt mondtam, „ha lehetséges, múljék el tő36

lem e pohár” de már az emmauszi tanítványaimnak ki tudtam mondani e
szavakat: „Hát nem ezeket kellett elszenvedem, hogy bemehessek dicsőségembe?” (Lu-kács 24,26)
Amire rá kell mutatnom a te életedben, az az, hogy nem az a feladatod,
hogy körülötted rendbe jöjjenek a dolgok. Neked csak az a feladatod, hogy
benned legyen rend. Ehhez pedig nem kell más, mint az, hogy igyekezz átélni: benső világod milyensége nem férjedtől függ! Őtőle az ő benső világa
függ! Neked csak az a feladatod, hogy önmagadért felelj, tehát azt tedd meg,
amit napra lebontva, mint lehetséges feladatot, meg kell tenned. Isten csak
akkor tud a körülményeidnek is az istene lenni, ha előbb a szíved istene lehet. Csak akkor tud mindent javadra fordítani, ha átadtad Neki a szívedet.
Drága Gyermekem! Nálatok, földi embereknél, egyik legnagyobb probléma az, hogy nem magatokat, hanem a problémáitokat akarjátok átadni Istennek. Ha valóban átadnád magadat a téged szerető Atyádnak, akkor rájönnél, hogy sok olyan problémát gondolsz magadénak, amely nem is a tiéd.
Te nem vagy sem férjednek, sem családodnak gondviselője! Te csak
magadnak tudod elfogadni Istent Gondviselőnek, s családodnak csak azt kell
megadnod, amire képes vagy. Ez, ha hiszed, ha nem, így van.
Ha hiszed, akkor tudod, hogy erődön fölüli nehézséget Isten nem enged
meg az övéi számára. Ha nem hiszed, akkor akár bele is bolondulhatsz azokba a problémákba, amelyek bár fájdalmasan érinthetnek, mint Engem is a keresztre feszítés, de benső békédet, ami végül is a Földön megélhető legistenibb boldogító valóság, senki és semmi el nem veheti tőled, ha átadtad magadat a Gondviselő Istennek!
Aki tudja magáról, hogy ő az örökkévalóság gyermeke, azt csak a felszínen horzsolhatják a mulandóság ostorcsapásai.
Te az örökkévalóság gyermeke vagy!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az
ERŐ és a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************
3409.
Kérdező: RENDEZETTEN SZERETNÉK ÉLNI!
1. Egy kapcsolat rendezéséről kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!
Az Isten áldásával megkötött házasság természetes módon feltételezi
azt, hogy mindkét fél kinyílik egymás felé, s lezár minden más irányban. Aki
komolyan veszi saját magát és embertársait, az tudja, hogy az emberi élet a
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Földön nem játékszer, nem lehet kísérletezések tárgya, mert nem kevesebb,
mint az örök boldogság a tét.
Igaz, egy kis tenyérrel is el lehet takarni a hatalmas Napot, s így a röpke mulandósággal - (az egész földi élet röpke mulandóság) - is el lehet takarni az örök értékeket, de az, aki az érzelmek hullámain óhajt csupán hajókázni, s nem veszi komolyan saját IGEN döntését, bizony olyan erkölcsi roncsolást hordoz magában, amely előbb-utóbb fertőzni fogja környezetét, és a bódultság irányába fogja hajtani hordozóját. Remélem, nem akarod ezt, nem
akarsz ilyen sorsot magadnak, családodnak!
Amint egy kificamodott kezet, lábat nem lehet szépen, finoman helyre
tenni, mert abba beleőrülhet az, akivel ezt teszik, hanem csak egy radikális
rántással, így az erkölcsileg kificamodott életet is csak radikális döntéssel lehet helyrehozni.
Az ilyen beszédek, hogy olyan jól lehet társalogni az illetővel, meg
annyira megért engem, stb., ezek olyan narkotikumok, amelyek csak ideigóráig képesek bódulatban tartani azt, aki nem akar szembesülni azzal a problémával, azzal a kificamodottsággal, amit szembesülés nélkül elodázással
csak növelni lehet, de megszüntetni nem.
Drága Gyermekem! „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!” Ami mulandó, az elmúlik! Másnak boldogtalanságára (s most gondolok jelenlegi férjedre, családodra) senki nem építheti fel saját boldogságát!
Megoldás mindig van. De megoldás mindig csak Nálam, Jézusnál, tehát az Istennél van! Ha ezt megérted, akkor a Győztes oldalára kerültél, függetlenül a múlttól. Ha nem érted meg, akkor kár volt megszületned!
Nagyon szeretlek, és drukkolok érted!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************
3410.
Kérdező: CSAK VELED, URAM!
Uram! Nélküled összeroppanok!
HANG: "Drága Gyermekem!
A lelki szenvedések részben sokkal súlyosabbak, mint a testi szenvedések, részben pedig elviselhetőbbé lehet tenni ezeket narkotikumok nélkül is.
Jobban, mint a testi szenvedéseket.
A lelki szenvedések súlyát általában mások értetlensége okozza. De
ebből kiindulva kell rálátnia minden lelki szenvedőnek arra, hogy saját feladatát mindig el tudja végezni az, aki lelkileg szenved. Igen, mert legtöbb
esetben bizonyos értelemben „adósságtörlesztésről” van szó.
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A te életed sem a születéseddel kezdődött. Előző életedben annyi szeretetlenséget, annyi meg nem értést tanúsítottál környezetedben, hogy jelen körülményeid keresztjének súlyát magad vállaltad, miután előző életed halála
után megfelelő önismeretre jutottál.
Valamikor elmondtam egy példabeszédet a dúsgazdagról és a szegény
Lázárról. Ebben van egy ilyen mondatom: „Most tehát neki itt vigasztalásban
van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem” (Lukács 16;25).
Drága Gyermekem! Ne érts félre! Nem akarom kicsinyíteni szenvedésedet. De tudomásodra kell hoznom, hogy te vállaltad azt, amit most meg
kell élned.
A jelen életedben Én, Jézus, feltétlenül melletted vagyok, de nem akkor, ha úgy gondolod, hogy Nekem átadhatod problémáidat, hanem akkor, ha
átadod magadat Nekem! Ezt akkor valósítod meg, ha lélekben férjedtől és
gyermekedtől egyaránt igyekszel szabaddá válni. Helyesen csak az tud szeretni, aki lélekben szabad!
Boldoggá senki senkit nem tud tenni. Én sem tudok senkit boldoggá
tenni! Mindenki csak önmagát teheti boldoggá azáltal, hogy Rám talál szívében! Rám, aki vagy abszolút ELSŐ vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott!
Amíg valakinek fontosabb a gyermeke, társa, barátja, testvére vagy
bárki, mint Én, addig Én, Jézus, nem is vagyok, nem is lehetek jelen, boldogító módon az életében! Rajtad áll, hogy ezt meg akarod érteni vagy nem! De
ez az IGAZSÁG az egyedüli valóság, amely képes mindenkit, így téged is
mindentől megszabadítani, ami benső békédet akadályozni akarja.
Nemcsak megértened, de át is kell élned, hogy Én, Jézus, hűséges Isten
vagyok akkor is, ha ti hűtlenné váltok ígéreteitekhez, önmagatokhoz, másokhoz, Hozzám!
Kimondhatatlanul szeretlek! Benső békéd azon múlik, hogy mennyire
hiszel Bennem, és ennek a hitnek pontos mértékét mindig megmutatja az,
hogy mennyire nyugtat meg az, amit naponta kér tőled az Isten. Igen.
Azt mondanom sem kell, hogy Isten akarata rád vonatkozó részének
megvalósítását senki nem akadályozhatja meg életedben! Isten soha nem kér
senkitől lehetetlent! Sokkal bölcsebb, és sokkal jobban szeret téged annál,
semmint olyat kérne, amire képtelen vagy. Egyedül és kizárólag csak Isten
akaratának megvalósítása képes boldoggá tenni szellemi teremtményeit, tehát
minden embert, tehát téged is!
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Drága Gyermekem! Bizony, megkötözöttségeidet fel kell számolnod,
és erősítened kell magadban azt a hitet, amely nélkül nem lehetsz képes arra,
hogy megértsd szavaimat.
Nagyon szeretném, ha többé nem kellene megszületned a Földön, mert
minden újraszületés egyre nehezebb körülmények között történik. Igen, mert
másképpen nem tudlak rávezetni benneteket arra, hogy megértsétek: csak Általam, Jézus által, tehát csak az Isten által elgondolt módon lehettek boldogok!
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
******************************************************
3411.
Kérdező: ERŐT KÉREK!
1. Nevelt fiamat jól irányítom?
2. A Szeretetszolgálatnak vagyok elkötelezve, de gyengülök.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te is az egyik forrása vagy örömömnek! Az a fiú, akit „végrendeltként” kaptál, szintén tudja, érzi, hogy ő is az örökkévalóság gyermeke, s az ő
számára is minden, ami mulandó, csupán eszköz arra, hogy Nálam, Jézusnál,
a hazataláltság öröme végleg kiteljesedjék benne.
Annak, aki istenszerető, bár úton van, de nem akármilyen úton, azon az
úton, amelyet Én, Jézus, Magammal azonosítottam (János 14;6), minden a
javára válik!
E fiú további magatartása nem alkalmas arra, hogy a te értékmérőd legyen. A te értékmérőd mindenkor az a szívbéke, amely az Én benned lévő jelenlétemről tanúskodik. A te értékmérőd mindig a te feltétel nélküli odaadottságod Nekem! A te értékmérőd a te hited Bennem!
2. Az nem baj, ha érzed, kezd elszállni feletted a mulandóságot mérő
idő. Nálam nem a mennyiség a fontos, hanem a minőség! Ha csak egy pohár
vizet is adsz valakinek azzal a szándékkal, hogy Értem, Nekem, teszed, máris Tőlem kapod érte a jutalmat! Ne engedj tehát annak a kísértésnek, amely
elégedetlenséget akar kelteni benned azzal, hogy már nem tudsz annyit tenni,
mint előbb tettél. A szándék nincs korhoz kötve. Nem függ attól, hogy valaki
hány éves! Végső soron pedig gondolataitok, szavaitok, cselekedeteitek forrását, minőségét, szándékotok dönti el, határozza meg!
Neked sem kívánhatok jobbat, mint azt, hogy minden reggel indítsd fel
magadban e szándékot: Veled és Érted, Uram! Így szándékod (Veled) és célod (Érted) a legtisztább erkölcsi minősítést kapja Tőlem, a te Jézusodtól!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
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******************************************************
3412.
Kérdező: BESZÉLGETHETEK ŐRANGYALOMMAL?
1. Őrangyalommal folytatok párbeszédet. Lehetséges ez?
2. Vannak-e összejövetelek az utolsó vasárnapokon?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, az Atyával és Lelkemmel egységben az egész világmindenség szellemi lényeit olyan harmóniában szeretném éltetni, amely harmónia az Isten szeretetkiáradásának a harmóniája. Ez többek között azt jelenti,
hogy az égi lények, az angyalok, és a Földön az égbe készülő lények, tehát az
emberek, Isten részéről feltétlenül zöld utat kapnak az együttműködésre. Tehát egymásba kapcsol benneteket Isten szeretete, akár az égben, akár a Földön éltek, ha magatok is akarjátok ezt!
Az előbb említett összefonódásnak nemcsak a földiek látják hasznát,
de az égiek is! Az ég angyalainak örömét növeli a bennük lévő és élő fejlődő
szeretet, amely az irántatok megvalósult szolgálatban épül és szépül Isten
nagyobb dicsőségére és mindannyitok javára! Földi füllel talán durva, ha azt
mondom, hogy az angyaloknak is „érdekük” kapcsolatban lenni veletek!
Örülj hát annak a kapcsolatnak, amely párbeszédben is megnyilvánul
közted és őrangyalod között. Őrangyalod ezért nagyon hálás neked. Minden
őrangyal szíve vágya az ilyen kapcsolat azzal, aki mellé rendelte őt a Teremtő. Az őrangyalok részéről mindig megvan erre a készség, csak a Földön élők
hite, bizalma szokott kevésnek bizonyulni az ilyen kapcsolatfelvételre.
2. Szeretetem többek között abban is megnyilvánul, hogy gondoskodom olyan összejövetelekről, amelyek eddig számotokra Inárcson minden
hónap utolsó vasárnapján d.u. 13-tól 17 óráig az új iskolában lehetségesek, és
minden hónap második vasárnapján Budapesten, a Bethlen Gábor téren (közel a Keletihez) a Gyógypedagógiai Főiskola dísztermében d.u. 13-tól 17
óráig szokott történni.
Jó, ha tudjátok: sorsotokat Én, Jézus, a Lelkemmel irányítom, és ebben
nagyon fontos helye van annak, hogy megfelelő helyeken és megfelelő időben találkozni tudjanak azok, akik az Én, a te Jézusod HANG-jából éltek!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3413.
Kérdező: SZERETNÉK SEGÍTENI MAGAMON!
1. Gyógyítható-e betegségem?
2. Hogyan tudnék magamon segíteni?
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3. Lesz-e házastársam?
HANG: "Kedves Barátom!
Örülök kérdéseidnek. Örülök, hogy Hozzám, Jézushoz, fordulsz problémáiddal. Bár ezt tennéd egész földi életedben!
1. Minden betegség gyógyítható! Mindenki többé-kevésbé betegen születik a Földre, hogy egyre egészségesebbé váljék. Van, aki annyira egészséges
lesz, hogy halála után már nem is kell újra megszületnie.
A hozott és a szerzett betegségek között a lényeges különbség az, hogy
a hozott betegségek, tehát a karmikus betegségek gyógyításához még a legjobb gyógyító is csak tüneti kezeléssel tud hozzájárulni. Teljes gyógyulás
csak akkor következhet be, ha az, akinek betegsége karmikus, vállalja azt,
mint „adósságtörlesztést” - mert az is! -, az ilyen betegséggel az együttélést.
Ilyenkor vagy csökken, vagy teljesen meg is szűnik az ilyen betegség.
De a tüneti kezelés mindig helyén való. Csak ne várjatok az ilyen gyógyítástól csodákat! Csoda csak élő hit által történhet! Nagy hangsúlyt tettem
e kijelentésemre: „A hívőnek minden lehetséges” (Márk 9;23)! A szerzett betegségek gyógyíthatók.
2. Magadon azáltal tudsz segíteni, ha Velem, Jézussal, élő kapcsolatot
építesz ki. Csak így tud segíteni magán minden Földön és égben élő szellemi
lény.
Élő kapcsolatot úgy tudsz kialakítani Velem, Jézussal, hogy befogadsz,
elfogadsz Engem, Jézust, a magad számára, mint legfőbb irányítót. Ez a döntésed akkor igaz, ha rendszeresen biztosítasz időt arra, hogy Velem, Jézussal,
foglalkozz! Akár egyedül, akár csoportban, de Rám figyelőnek kell lennie
annak, aki befogadott Engem az életébe!
Nagyon fontosnak tartom a reggeli imát, ha Velem akarod kezdeni,
folytatni és befejezni napjaidat. Tudnod kell, hogy Én, Jézus, is időigényes
vagyok. Az, aki nem ér rá Velem komolyan foglalkozni, az nem is akar Engem komolyan venni!
3. Meg kell mondjam, hogy házastársaitokat nem Én, Jézus, választom
nektek, hanem ti választjátok magatoknak. Mindenki talál magának házastársat, ha akarja. De az egészen biztos, hogy nem a házastárs az, aki boldogíthat
bárkit is!
Aki a házasságától várja lelke nyugalmát, szíve békéjét, boldogságát,
az bálványimádó, s egészen biztos, hogy csalódni fog!
Aki egyedül Tőlem, Jézustól, várja szíve békéjét, boldogságát, az feltétlenül meg fogja tapasztalni azt, hogy minden eszközt, ha kell házastársat
is, mint eszközt, biztosítok számára.
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Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
3414.
Kérdező: MEGHALT FÉRJEM JÓ HELYEN VAN?
1. Férjem meghalt. Jó helyen van?
2. Kisfiamnak azt mondtam, hogy apját elvitték a mennybe.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Férjed olyan jó helyen van, hogy ennél jobb helyen már nem is lehet.
A hazataláltság öröme állandósult benne. Ez nem jelenti azt, hogy nem tud
rólatok. Sőt! Bevet minden szellemi energiát, amely rendelkezésére áll, hogy
segítsen benneteket. Abban biztos lehetsz, hogy egykor találkozni fogtok,
mert a ti mennyei Atyátok mindent megtesz azért, hogy a mulandóság ne diadalmaskodjék bennetek az örök értékek felett.
Férjed megkapta, amikor erre szükségetek volt, a lehetőséget arra, hogy
jelzést adjon felétek. Ha a jövőben szükséged lesz rá, akkor álmodban szintén fog adni jelzést, de most elégnek tűnik a hited, amelyet átragyog az a
fény, amelynek birodalmában jelenleg férjed él.
A szeretet soha el nem múlik! Ezt tudnod kell!
2. Kisfiadnak jól mondtad, hogy édesapja már az angyalok „földjén”
van. Ennek igazi, reális valóságát csak akkor fogjátok megérteni, amikor már
beteljesül az Én, a te Jézusod kijelentése: új ég és új föld váltja fel azt a világot, amelyet ti - most joggal - siralom völgyének neveztek.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
3415.
Kérdező: RÁKOS BETEG VAGYOK
Rákos beteg vagyok. Mit kell tennem?
HANG: "Drága Gyermekem!
Szó sincs arról, hogy bűnösebb lennél másoknál! A földi szenvedések,
tragédiák nem adnak hiteles információt a lélek állapotáról. (Lukács 13;2-3).
Csupán arról van szó, hogy mint minden embernek, neked is van egy feladatod, amely miatt vállaltad a földi életet. Ennek a feladatnak egyik része bizonyos adósságtörlesztés. Neked sem és egyetlen embernek sem a földi élet az
igazi hazátok!
Minél jobban engedi valaki önmagában elhatalmasodni a mulandósághoz történő ragaszkodást, annál nehezebben tudja átélni azt a valóságot, amelyet ha átél, ha nem, valóság marad. Vagyis azt az igazságot, hogy ti mindannyian az örök élet gyermekei vagytok, és bármit tesztek, ha nem ennek a
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látásnak jegyében teszitek, nem tudok segíteni rajtatok. Nem, mert Én, Jézus,
senkit nem segíthetek abban, hogy tévedésben éljen. Kétségtelen, hogy megengedek ilyen döntést mindenkinek, mert nem vagytok bábuk, de a megsegítés és a megengedés között óriási a különbség!
Te is adósságtörlesztésre születtél a Földre. Ha gyógyulásod érdekében
megtetted azt, amit lehetőségeid felkínáltak, akkor az a legjobb, ha vállalod,
és igyekszel lelkileg feldolgozni magadban betegséged elviselését.
A karmikus, tehát csírájában, gyökerében magatokkal hozott betegségekkel szemben a legjobb magatartás az ilyenek felvállalása. Éppen, mert
adósságtörlesztésről van szó, ennek felvállalása, ha nem is szünteti meg - bár
gyakran ez is előfordul -, de mindenképpen csökkenti az ilyen betegségek
terhét.
Ne az legyen hát leghőbb vágyad, hogy e betegségből kigyógyulj, hanem az, hogy e betegség ellenére törekedj növelni magadban a mások iránti
figyelmet, szeretetet. Ezzel nemcsak mások számára leszel áldás, de magad
számára is jobban át tudod élni azt a benső békét, harmóniát, amely az Én, a
te Jézusod erőt adó jelenléte benned.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
BENSŐ BÉKE és a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************
3416.
Kérdező: ÜLDÖZÉSI MÁNIÁM VAN!
1. Mintha sötét erők befolyásolni akarnának.
2. A helyi rádió- és tévéműsorban engem készítettek ki.
3. Álmaimban volt, hogy jelzést kaptam a jövőre nézve.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kétségtelen, hogy sötét erők befolyásolni akarnak téged és mindenkit, aki a Földön él. Engem, Jézust, is megkísértett a Gonosz, és amint olvashatod a Bibliában, csak egy időre hagyott el (Lukács 4;13)!
A Földet sem te, sem Én nem tudjuk Mennyországgá tenni. Nem is
azért jöttetek le a Földre, hogy a körülöttetek lévő világra tegyétek a hangsúlyt, hanem azért, hogy bennetek élhessek Én, Jézus (János 14;23)!
Ha téged idegileg kiborít az, hogy befolyásolni akar a gonosz, akkor
előbb-utóbb valóban az idegosztályon kell kikötnöd. Akinek élő hite van, az
tudja, hogy Isten senkit nem enged erején felüli kísértésbe kerülni. Ha valaki
mégis kibírhatatlannak gondolja a rá zúduló kísértést, akkor vagy túl hiú,
vagy gyenge hitű, de mindenképpen elégtelen a Velem való kapcsolata.
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Meg kell tanulnod, hogy sokkal jobban Rám, a te Jézusodra kell bíznod
magadat, ha lelkileg egészséges akarsz lenni. Ne a problémáidat, hanem magadat bízd Rám!
2. Minden, ami körülöttetek van, eszköz! Eszköz arra, hogy felismerjétek a Velem való kapcsolatotok milyenségét.
Nagyon természetes, hogy vannak körülmények, amelyekről tehettek,
és vannak olyanok, amelyekről nem tehettek. Azok a körülmények, amelyekről nem tehettek, soha nem haladhatják meg erőtöket. Amiről tehettek, azokat pontosan azért választjátok, hogy meghatározzanak benneteket.
Ha azt tapasztalod, hogy bizonyos körülmény károdra van, akkor változtass rajta, ha teheted. Ha nem teheted, akkor higgy jobban Bennem!
3. Álmaidban valóban olyan állapotban vagy, amely állapot át szokta
lépni az idő határait. Ez nem rendkívüli. Szinte természetes. Amit erről tudnod kell, az az, hogy csak olyat lehet megálmodni, ami már, mint történés,
folyamatban van. Mások még meg sem történt szabad döntései nem álmodhatók meg.
Nagyon szeretlek! Ajánlom, hallgass férjed józan eszére, és főleg erősítsd hitedet. A hit erősítése úgy történik, hogy egyre jobban úgy gondolkodsz, úgy beszélsz és úgy cselekszel, mintha hinnél. Ez nem önbecsapás,
hanem egészséges önértékelés!
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************
3417.
Kérdező: A KERESZTÉNYÜLDÖZÉS SZÜKSÉGSZERŰ?
1. Szükséges e minden korban a keresztényüldözés?
2. Elérhető-e a rossz gondolatok beáramlásának megszüntetése?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Minden kor velejárója, hogy azok, akik komolyan veszik azt, hogy
inkább kell engedelmeskedniük Istennek, mint embereknek, kiteszik magukat üldözéseknek.
A Földön soha nem lesz olyan hatalom, amely el tudná viselni azokat,
akik inkább engedelmeskednek Istennek, mint a hatalmon lévőknek! Minden
hatalom lényegéhez tartozik, hogy engedelmességet követeljen, várjon el
alattvalóitól.
Amíg tehát a Földön emberek által kreált hatalom létezik (más nem is
létezhet. A pápai hatalom is, amennyiben hatalom, emberi kreáció!), mindaddig üldöztetésben, alulértékelésben részesülnek azok, akik Engem, Jézust,
tartják egyértelműen útnak, igazságnak és életnek.
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Az nem igaz, hogy minden hatalom az Istentől van! Csak a szeretet, az
adás hatalma van az Istentől! Minden más hatalom az emberek részéről hatalomvágyból eredő kitaláció!
Tehát, ha Engem, Jézust, elfogadsz Uradnak, Irányítódnak, akkor számolnod kell azzal, hogy az üldöztetésnek valamilyen formájával feltétlenül
találkozni fogsz!
2. Nem érhető el, hogy kísértések ne érjenek benneteket. Én, Jézus,
sem kerülhettem ki azt, hogy kísértést szenvedjek. Engem, Jézust, is csak egy
időre hagyott el a Kísértő!
Amikor arra kértem közös Atyánkat, hogy ne vegyen ki benneteket a
világból, de szabadítson meg benneteket a gonosztól, akkor nem arra kértem
Őt, hogy ne szenvedjetek kísértést!
Szükséges, hogy kísértést szenvedjetek. Szükséges, hogy állapotszerűen lehetősége legyen a Kísértőnek támadni benneteket. Azért szükségszerű,
mert így bizonyul igaznak az, hogy Én, Jézus, legyőztem a világot, másrészt
pedig így juttok megfelelő önismeretre, vagyis arra a felismerésre, hogy Nálam nélkül semmit sem tehettek!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
3418.
Kérdező: GYÓGYÍTÓRA VAN SZÜKSÉGEM?
Szétesettségemen tud-e segíteni egy gyógyító?
HANG: "Drága Gyermekem!
Az általad említett bajodon feltétlenül lehet segíteni! Soha nem szabad
senkinek belenyugodnia, hogy olyan állapotban maradjon, amelyben nem
tudja megtalálni szíve nyugalmát!
Ha valaki nincs megelégedve önmagával, akkor feltétlenül lépnie kell
azok felé a lehetőségek felé, amelyek reménnyel kecsegtetik.
Azt ne várd Tőlem, Jézustól, hogy bárkihez is küldjelek azzal az ígérettel, hogy ott önmagadra találhatsz. Nem.
Annyi összetevője, annyi szabad döntés, annyi hittel elfogadás, annyi
bizalomfölkeltés, annyi önfegyelem, annyi összeszedettség, annyi próbálkozás, annyi nekirugaszkodás kell ahhoz, hogy valaki elégedett lehessen önmagával, hogy azt minden ember csak akkor tudja elérni, ha komolyan és rendszeresen ápolja magában az élő kapcsolatot Velem, Jézussal, az Istennel.
Hidd el, hogy Velem - a te Jézusoddal - minden a helyére kerül benned.
Amiről úgy gondolod, hogy nem került a helyére, valójában az is a helyén
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van. Ilyenkor arról van szó csupán, hogy van olyan, amikor nem azonos a látásunk. De ez is a helyén van, mert ennek az a szerepe, hogy segíti benned az
alázat elmélyítését. Akiben minden mindig rendben van, az könnyen azt gondolhatja magáról, hogy ő már nem is tökéletesedhet. Pedig valójában csak az
a tökéletes, aki állapotszerűen törekszik arra, hogy afelé haladjon. Igen, mert
a szívbéke biztosítása nem más, mint állapotszerű törekvés ennek ápolására.
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
******************************************************
3419.
Kérdező: BENSŐ SZABADSÁGRA VÁGYOM!
1. Vágyom a Lélekkeresztségre!
2. Allergiámmal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
3. Tanácstalan vagyok a lakásproblémámat illetően.
HANG: "Kedves Barátom!
1. A Lélekkeresztség utáni vágyad előbb-utóbb megtermi gyümölcsét.
Én, Jézus, igenis meg akarlak keresztelni Lelkemmel! Ahogy biztos lehetsz
abban, hogy újjászülettél, úgy bízhatsz abban is, hogy át fogsz élni olyan istenélményt, amelyről örömmel teszel majd tanúságot. Bizalmad legyen töretlen! Amit Lukács evangéliumában a 11;13-ban mondtam, az igaz és szent!
2. Mivel tudod, hogy jelenleg a Földön az is feladatod, hogy adósságot
törlessz, ezért allergiádat is képes vagy benső békével elviselni. Pontosan
azért, mert van Gondviselőd, s ez nem kisebb, mint maga az Isten. Ezért
nyugodt lehetsz abban, hogy semmi rendkívüli „gyógymódot” nem kell kitalálnod az allergiáddal kapcsolatban. De azokat a lehetőségeket, amelyek természetszerűen adódnak, ne hanyagold el.
A pollenallergiával kapcsolatban is igaz az, hogy kívülről csak tüneti
kezelést tudnak adni azok, akik ezt magukra vállalják. Belül, lelked mélyén,
arra kell törekedned, hogy Rám hagyatkozva tedd azt, amit itt és most a józan eszed alapján tenned kell. A többi az Én, a te Jézusod dolga!
2. Az előbb említett tanács a lakásproblémádra is vonatkozik. E téren
sincs nagyobb feladatod, felelősséged, mint más területen. E téren is úgy kell
felvállalnod a jelent, hogy ne kötődj olyasmihez, ami mulandó, de feltétlenül
használd fel eszköznek mindazt a lehetőséget - ami körül vesz - arra, hogy
harmóniát tudj hordani magadban. Úgy is mondhatom, hogy tudj harmóniában élni környezeteddel.
Én, Jézus, erődön felüli kereszteket, terheket nem engedek rád nehezedni. Számomra sincs fontosabb veled kapcsolatban, mint a te benső békéd!
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Lakásproblémád sem verhet akkora hullámokat benned, amelyek e békét veszélyeztetik.
E két szempont tehát fontos: Az egyik, hogy nem megoldás a végleges
belenyugvás olyasmiben, ami inkább elfásulttá, semmint felszabadulttá tenne. A másik az, hogy a „jobb” utáni vágy, a „jobb” keresése, benső nyugtalanságot nem okozhat, de azt sem szabad engedni, hogy ez a „motor” leálljon.
Kedves Barátom! A földi életben bizonyos értelemben nincs és nem is
lehet végleges megoldást találni. A földi életben a benső békével vállalt keresés, a harmóniára való törekvés az, ami a földi élet folyamatának a tartalma.
Az a BÉKE, amelyet Én, Jézus, elhoztam közétek, nem más, mint a különbözőségek dinamikus harmóniájára való állapotszerű törekvés. Se több, se
kevesebb!
Megáldalak a BENSŐ BÉKE és ERŐ LELKÉVEL!"
*******************************************************
3420.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK, DE NEM TUDOK!
1. Még nem tudok segíteni a rászorulókon.
2. Újjászülettem-e már?
3. Karmáimat jól viselem?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azok a különböző tanfolyamok, amelyek által a szellemvilág erőivel
igyekeztek kapcsolatba kerülni, inkább csak a formáját tudják nyújtani a lényegnek, és nem a tartalmát. Ez azt jelenti, hogy mindenki tud segíteni azokon, akik segítségre szorulnak abban, ami a lényeg. A lényeg pedig minden
ember számára a Földön az, hogy találja meg, vegye át Tőlem, Jézustól, azt a
békét, amit egyedül Én tudok nyújtani nektek.
Ennek megvalósításához három dolog szükséges, s ezek egyikét sem
lehet megtanulni semmiféle tanfolyamon. E három: HIT, REMÉNY, SZERETET!
Aki úgy gondolja, hogy e három közül bármelyik is hiányozhat, az téved! Aki úgy gondolja, hogy mindhármat magában hordja, s mégsem tud segíteni bárkin is, az is téved.
Ismétlem: A tanfolyamok csak technikákat tudnak nyújtani. Én, Jézus,
ha engeded, hogy benned éljek, vagyis, ha másokra figyelő szeretettel soha
nem ártasz senkinek, ha mindig megbocsátasz mindenkinek, és gyakorlatilag
szolgáló szeretettel igyekszel másokat megtanítani szeretni, akkor tanfolyamok nélkül is óriási segítő lehetsz azok számára, akikkel kapcsolatba ke48

rülsz. De e nélkül a világ összes tanfolyamán sem tanulhatod meg azt, amire
szükséged van, hogy segíteni tudj a rászorulókon!
2. Részetekről a ti újjászületésetek abból áll, hogy komolyan, valóban
befogadtok Engem, Jézust, az életetekbe. Ez az elhatározás akkor bizonyul
igaznak, ha ez megfelelő gyümölcsöt terem.
Ha te elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak, akkor ettől kezdve sokat akarsz foglalkozni Velem. Velem, aki az evangéliumok által
mutatkozom be legtisztábban mindazoknak, akik életében valóban a LEGELSŐ, az ABSZOLÚT ELSŐ lehetek.
Minden vágyam az, hogy a bennetek felmerülő kérdésekre értelmet
megnyugtató válaszokat tudjatok találni Nálam (Lukács 8,10)!
Amíg azt gondolja valaki, hogy a testi bajok orvoslása által majd a lelki bajok is meg fognak gyógyulni, addig fordítva ül a lovon. Gyökeres gyógyítást mindig a lelki sebek gyógyításával kell kezdeni. Minden más gyógyítás bódítás!
3. Azt, hogy a sorsvonaladon lévő karmikus görcseidet jól kezeled-e,
pontosan megmutatja szíved állapota. Ha valakiben szilárd alapon áll a szívbéke, akkor jól kezeli karmikus terheit. Ha valakiben gyenge lábakon áll a
szívbéke, az nem kezeli jól a karmikus terheit.
Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy ERŐM a ti erőtök is legyen!
Ezért kikerülhetetlenül nélkülözhetetlen a
HIT, a REMÉNY és a SZERETET!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3421.
Kérdező: EGY KAPCSOLATRÓL
Barátommal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyerekem!
Azt, hogy mi van benne veled kapcsolatban, Én, Jézus, soha meg nem
mondhatom sem neked, sem másnak. Én senkit nem adhatok ki senkinek!
Tőle kell megtudnod azt, amit tudni akarsz ezen a téren.
Amit viszont meg kell mondanom neked, az az, hogy ami benned van
vele kapcsolatban, az akkor lehetne Istentől, ha e kapcsolat következtében
közelebb, és nem távolabb kerültetek volna mindketten Istenhez. Az mindenképpen tévedés, hogy bárki bárkit boldoggá tudna tenni a Földön.
Ne keverd össze a boldogságot a bódultsággal, mert e kettő csak nagyon rövid ideig képes együtt élni valakiben. A bódultság kikapcsolja az ér-
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telmet, hogy ne gondoljon a mulandóságra. A boldogság bekapcsolja az értelmet, hogy mindent az örök értékek mérlegén mérjen meg.
„Mi ez az örökkévalósághoz képest?” Aki valóban nem akar a bódultság áldozatává válni, aki valóban a boldogságvágyát akarja ébren tartani önmagában, az ezt a kérdést teszi fel, és az erre kapott válaszra építi életét. Ez:
SZIKLA! Minden más: HOMOK!
Nagyon szeretlek. De ez csak Engem boldogíthat. Téged az fog boldogítani, ha ezt elmondhatod Rám vonatkoztatva!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3422.
Kérdező: SZÜKSÉGES SZAKÍTANI AZ OTTHONNAL?
1. Szükséges-e otthagyni a szülői házat?
2. Nem tudok szívből szeretni valaki, aki sokat bántott.
3. A „tudás-álomról” kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Kedves Barátom!
1. Nem szükséges otthagynia senkinek a szülői házat azért, mert már
felnőtté vált. Az viszont szükséges, hogy egy felnőtt ember ne éljen a szüleiből! Szükséges, hogy a keresetéből tartsa fenn saját magát! Tehát lakbért, valamint ellátásért megfelelő összeget kell adnia szüleinek, ha velük él az, aki
önálló keresettel rendelkezik!
Az anyagi függetlenség tehát fontos, nehogy azt érezze bármelyik is,
hogy kihasználják, illetve hogy kihasználja a másikat.
2. Az nem baj, ha nem tudsz valakit szívből szeretni. A szeretet elsősorban nem érzelmi ügy. Jó, ha valakit könnyű szeretni, de nem döntő. Én,
Jézus, általában nem könnyen szerettelek benneteket földi életemben, de
mégis mindig szerettelek benneteket.
A szeretet akarati aktus. Jót akarni! Az szeret, aki jót akar! Azt a jót
kell akarnod annak is, akit nem tudsz érzelmileg pozitív módon átitatottan
szeretni, amiről tudod, hogy neked is jó lenne, ha mások neked azt akarnák,
amit te akarsz az illetőnek. Amiről úgy gondolod, hogy nagyon nem lenne jó,
ha veled tennék, azt te se tedd mással.
Éppen a kellemes érzelmi töltés hiánya miatt nagyon okos, ha kerülöd
azzal a találkozást, akinek irányában negatív érzések ébrednek fel benned.
Fontos még tudnod, hogy érzelmileg is átmelegített módon megbocsátani csak akkor tud valaki, ha értelmileg is belátja, hogy az, aki őt bántotta,
valójában nem őt, hanem saját magát bántotta, mert ő volt Istennek nem tet-
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sző, s nem az, akit bántott. Az istenszeretőknek mindig és minden javukra
válik!
3. Az álmok világát bizonyos értelemben lehet manipulálni, de meg
kell kérdezned magadtól, hogy érdemes-e. Senkinek nem lesz könnyebb az
élete azáltal, ha manipulálja az álmait. Legfeljebb felelősségteljesebb lesz.
Boldogságod vagy boldogtalanságod éber állapotodban dől el. Nem az a döntő, hogy mit tudtál meg álmodban, hanem az, hogy mekkora szeretettel teszed azt, amit teszel éber állapotodban. A hangsúlyt mindenképpen erre kell
tenned!
Azok, akik késztetést kapnak arra, hogy álmaikkal átlagnál jobban, intenzívebben foglalkozzanak, álmaikat manipulálják, ám tegyék! De a hangsúly mindig azon kell legyen, hogy ébrenlétedben mit és hogyan gondolsz,
mondasz és cselekszel!
Nagyon szeretlek, és nagyon bízom benned! Megáldalak!
*******************************************************
3423.
Kérdező: FELELŐS VAGYOK HÁZASSÁGOMÉRT? MENNYIBEN?
1. Mennyiben vagyok felelős házasságomért?
2. Jó úton haladok-e?
3. Egy templomi álmom jelent-e valamit a jövőmre nézve?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Gyakran és aláhúzottan igyekeztem tudatni veletek az eddig megjelent HANG-könyveken keresztül is, hogy mindenki egyedül és kizárólag
csak önmagáért felel. Nagyon természetes, hogy döntéseiteknek vannak következményei, de mindig érvényes e kijelentésem: „Aki istenszerető, annak
minden a javára válik!”
Te azt mondod, hogy elromlott a házasságod. Ha úgy érted ezt, hogy
társad ellenére tettél olyat, amit nem kellett, nem lett volna szabad tenned,
akkor igazad van. A házasságban ugyan nincs engedelmesség, de engedékenység, az van, s ez nagyon fontos! Az a fél cselekszik okosan, aki úgy engedékeny, hogy ennek következtében nem lesz bűnrészes.
Ha tudni akarod, hogy mikor és hogyan voltál bűnrészese házastársadnak, akkor megvizsgálva e téren magadat - Én, Jézus, senki helyett sem tartok lelkiismeretvizsgálatot - megtudhatod, hogy mennyi rész jut rád, mint felelősség, házasságotok elrontásáért. Ha ezt felismered, akkor feltétlenül lépned kell, hogy amit elrontottál, azt tedd jóvá! Velem, Jézussal, minden jóvá
tehető, ami a te benső békédet illeti!
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2. A reggeli imáidban kell Velem, Jézussal, közös nevezőre jutnod, az
elinduló napodat illetően. Az esti imáidban pedig - az elmúlt nap áttekintése
folytán - pontosan felismerheted, hogy helyes úton jársz vagy sem.
Mivel földi életed döntéseit idővel mérhetően hozod és valósítod, ezért
képtelenség lenne Részemről ma azt mondani, hogy te holnap és holnap után
is biztosan jó úton jársz. Csak napra lebontva tudom ezt közölni veled. Elveket tudok adni, mint jelenleg is adtam. De konkrét választ csak közvetlenül
tudok adni, ha erre Én, Jézus, lehetőséget kapok tőled a reggeli és esti imáidban.
3. Egy pozitív és egy negatív tartalma volt álmodnak. Ez az álmod azt
érzékelteti veled, hogy a templomban a negatív események is jóra tudnak
fordulni. (Gondolj arra, aki kétségbeesésében öngyilkos akart lenni, de nem
halt meg!)
Nagyon szeretlek! Imáid és jó szándékaid gyakori felindítása által erősítsd kettőnk kapcsolatát!
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
******************************************************
3424.
Kérdező: IZRAELRŐL
1. Valakit megmérgeztek. Előre tudott ő erről?
2. A tévében látható volt az, aki leigázza Európát?
3. Isten ma is választott népének tekinti Izrael fiait?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Akiről beszélsz, nem ismerte jövendő sorsát . Annyit tudott, amenynyit mindenkinek tudnia kell, ha Istent pártatlanul akarja szolgálni. Igen.
Nem lehet különb a tanítvány mesterénél. Az Én, a te Jézusod sorsa nem
egyedi olyan értelemben, hogy ne ismétlődne meg. Olyan értelemben egyedi,
hogy át nem ruházható.
A Földön annak, aki valóban Istent választotta, szükségszerűen osztoznia kell Isten sorsában is. Aki a földi nagyságot, biztonságot, gazdagságot
tartja életében csúcsértéknek, az lehet ugyan jóhiszemű, s akkor mondhatod
róla, hogy tévedésben van. Ha valaki nincs tévedésben, és a földi élet poklában legfőbb feladatának azt tekinti, hogy kikerülje a kicsiséget, a kiszolgáltatottságot és az anyagiaktól való függetlenséget, az gonosz.
Akiről te a leveledben írsz, az nagyon jó szándékkal és nagyon akarta
képviselni életében az Isten becsületét. Ezt tudta ő is, és tudták az égiek is.
2. Semmiképpen nem ütném senkinek homlokára az átokbélyeget. Ne
mondjatok elmarasztaló ítéletet soha senkiről. Cselekedeteket lehet, sőt kell
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is erkölcsileg minősíteni! Meg kell tudnotok ítélni, hogy indokolható-e Velem, Jézussal, egy cselekedet vagy sem. De a cselekedetet elkövető felett
még átmenetileg se törjetek pálcát. Egyszerűen nincs hiteles mérlegetek arra,
hogy ember fölött erkölcsileg elítélően nyilatkozzatok. Az igaz, hogy aki lop,
az addig, amíg lop, tolvaj. De nem tudod, nem tudhatod, hogy holnapra is
tolvaj marad-e!
3. Isten megesküdött Önmagára, hogy szövetségét ÖRÖK szövetségnek éli meg. Nincs ó és új szövetség! Csak megkötött és a számotokra beteljesült, illetve részetekről elárult szövetség létezik. Én, Jézus, nem eltörölni
jöttem a törvényt és a prófétákat, hanem beteljesíteni.
Ne gondolja senki, hogy Izraellel kötött szövetségem kivételes helyzetbe hozta e népet! Nem. Aki sokat kap, attól sokat is követelnek! Gondolj
csak arra, hogy az, aki tudja, hogy Isten kiválasztott népéhez tartozik, és
megtagadja Istenét, aki szövetséget kötött vele, milyen sorsot készít elő önmagának!?!
Csak büszkélkedni azzal, hogy valaki Isten kiválasztott népéhez tartozik, s az ezzel járó, kiemelkedő emberi adottságokat (józanság, családcentrikusság, együvé tartozás érzésének ápolása, s még sorolhatnék párat) nem arra
használni, hogy vállalja valaki e földi pokolban az Általam, Jézus által, elétek élt isteni-emberi sorsot, sokkal kegyetlenebb következményekkel jár,
mintha ugyanezt a sorsot nem vállalja az, aki nem született bele, nem tartozik
a választott nép véráramába.
Isten soha nem gyárt selejtet! Azt a szövetséget, amit Isten kötött Izraellel, Isten soha el nem árulja. Kereszthalálommal Isten örök becsületét pecsételtem le. Ezt árultam volna el, ha disszidálok!
Benned élek! Adj hálát ezért! Megáldalak!
******************************************************
3425.
Kérdező: AZ ÁHÍTATOS IMÁRÓL
1. Mikor áhítatos egy imádság?
2. Hogyan tudnék hálás lenni nemcsak szóban?
3. M. E. könyvei nagyon felbosszantottak.
HANG: "Kedves Barátom!
1. Először is bejelentem neked, hogy Én, Jézus, nagyon a szívembe
zártalak! Neked nem is kell sokat törődnöd azzal, hogy hogyan kell áhítatosan imádkoznod. Ez a szó csak azoknak kell hogy fontos legyen, akik figyelmetlenek, szellemileg szétszórtak, és csak úgy félszívvel, félfigyelemmel
szoktak Hozzám fordulni. Az, aki tudja, hogy valóban nemcsak jelen vagyok,
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amikor Hozzám beszél valaki, hanem figyelek is reá, már megfelelő áhítattal
imádkozik.
Ha valakihez szólsz, akkor általában megélsz abból valamit, hogy beszélsz az illetővel. Ha így teszel akkor is, amikor imádkozol, akkor már áhítatos az imád.
2. Valóban csak szavakkal tudjátok közvetlenül kifejezni hálátokat
Irántam, Jézus iránt. A gyakorlatban csak embertársaitokon keresztül tudjátok
ezt Nekem megmutatni. Ennek egyszerű magyarázata az, hogy ti csak elmondani tudjátok Nekem, hogy szerettek, hogy értékeltek, hogy tisztelitek és
becsülitek a Velem való élő kapcsolatot. Ha a gyakorlatban Irántam való szeretetből vállalsz áldozatot, mint ahogy teszed is, amikor segítesz, hogy mások jól érezzék magukat, akkor Engem tüntetsz ki szereteteddel.
Áldásom mindig kíséri életed, de különösen olyankor, amikor áldozatot
hozol, vagyis másokon, másoknak segítesz!
Azt viszont nagyon jól teszed, ha időnként megköszönöd, hogy egymáshoz tartozunk. Ezért bizony köszönet jár Nekem, Jézusodnak!
3. Nem csodálom, hogy felbosszantanak az említett könyvek. De hidd
el, aki írja, jót akar. A szándéka tehát jó. Tudom, és tudnod kell neked is,
hogy a szándék önmagában csak annak elég, aki azt magában hordja. Jó
szándékkal már nagyon sok szenvedést okoztatok egymásnak, és nagyon sok
butaságot hordtatok össze. Még jó, hogy az istenszeretőknek minden a javára
válik, így Én, Jézus, a te bosszankodásodat is javadra tudom fordítani. Okosan teszed, ha néha kéred Istent, hogy áldja meg, segítse, világosítsa meg az
illető írónőt!
Kedves Barátom! Elkeseredésedre nincs semmi ok! Benned élek, és érted élek benned! Kimondhatatlan szeretettel várom a pillanatot, amikor már
nem lesz többé számodra könny és fájdalom, csak szeretet, öröm és béke!
Hidd el, Én, Jézus, is készülök erre a találkozásra. Az nem baj, hogy nem tudod sem a napot, sem az órát. A fontos az, hogy a jelent Velem éld meg.
Velem és Értem. Velem, ez a szándék, Értem, ez a cél!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
3426.
Kérdező: EGY KAPCSOLATRÓL
Egy kapcsolatról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!
Van olyan eset, amikor nem ajánlatos az imádság. Ilyen a te mostani
eseted is. Ha egy kapcsolatról elég egyértelműen tudható, hogy nem hordoz54

za Isten áldását, akkor nem imádkozni kell e kapcsolat rendezéséért, hanem
lélekben, gondolatban, egyértelműen hátat kell fordítani az ilyen kapcsolatnak. Ez mindig megvalósítható, mert Isten nem engedi, hogy erőtök feletti
kísértés érjen benneteket. Isten nagyon rendelkezésére áll az övéinek!
Olyan kapcsolatért szabad és kell is imádkozni, amely kapcsolat veszélyben van, holott eddig áldás volt (pl. házastársi hűségért!). Olyan kapcsolatért is jó, ha imádkozik valaki, amely kapcsolat létrejötte közelebb hoz
benneteket Hozzám, Jézushoz. De ha olyan kapcsolatért imádkozol, amelyről
magad is tudod, hogy energiát rabol tőled, akkor az ima csupán fedőneve annak a benső ragaszkodásnak, hűtlenségnek, amelyet el kellene szakítanod,
meg kellene szűntetned!
Nem jó ellentétes irányban befogni két lovat egy kocsiba. Az ilyen két
ló, nulla ló! A kocsi legfeljebb ketté szakad, de nem megy sehová! Így vagy
imáddal is, amikor józan eszedre hallgatva bensőleg eloldódnod kellene,
ugyanakkor értelmeddel, bár Istenre próbálva hárítani a felelősséget, foglalkozol azzal, amitől meg kellene szabadulnod. Ne tedd ezt! Foglalkozz olyan
kapcsolattal, amelyről tudod, hogy áldásomat hordozza. Imádkozz ilyen kapcsolat meglátásáért. Imádkozz kapcsolataidnak ilyen meglátásáért! Ebben
partnered vagyok!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
3427.
Kérdező: MEGTÉRT EMBER VAGYOK-E?
1. Férjem nem találja fel magát itthon.
2. Segíteni szeretnék beteg apámnak!
3. Még nem kértem bocsánatot szüleimtől egy régi botlásomért.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Rendet kell teremtened a fejedben, hogy rend legyen a szívedben is.
Sem férjednek, sem más felnőtt embernek nevelője önkényesen nem
lehetsz. Felnőtt ember viselkedését, tehát férjedét is, nem neked, hanem neki
kell megvizsgálnia, mert kizárólag ő felel önmagáért. Amikor te azt tapasztalod, hogy magatartása fájdalmat okoz neked, akkor ezt egyszer elmondhatod
neki, de csak egyszer! Csak akkor van jogod újra elmondani, ha azt látod,
hogy elfelejtette, amit neki előbb mondtál.
Tehát nemcsak arról van szó, hogy senki helyett nem lehet megjavulni,
hanem arról is, hogy másokat nem lehet megjavítani sem. Ha lehetne, akkor
Isten már régen megjavította volna világotokat. Ha pedig Ő sem tehet ilyet,
akkor ki vagy te, ember, aki olyasmire akarsz vállalkozni, amire Isten sem
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képes?! Isten is csak azt tudja segíteni a javulásban, aki Tőle ezt kéri. Ember
is csak annak és akkor tud segíteni, aki és amikor kéri. Ezzel tehát tisztában
kell lenned. Mindenki csak önmagáért felel!
Most nézzük férjednek rád gyakorolt hatását. Neked fáj, hogy nincs tekintettel jobban rád. Fáj, hogy családjánál jobban szeret más társaságot. Fáj,
hogy magadra hagy. Fáj, hogy neked meg kell őt értened, de ő úgy gondolja,
nem kell rád hallgatnia.
Ezek mind komoly és nagy lelki fájdalmakat jelentenek, s neked e fájdalmakat fel kell dolgoznod. Hogyan? Hát erről szólok most pár szót.
Kétségtelen, hogy te is adósságtörlesztésre jöttél e világra. Kétségtelen,
hogy az, aki istenszeretőnek tudja magát, annak minden a javára válik. Az is
kétségtelen, hogy csak annak van benső békéje, aki lelkiismerete szerint cselekszik. Az is kétségtelen, hogy mindenki és mindenkor képes lelkiismerete
szerint cselekedni, mivel a lelkiismeret szava az emberben élő Isten szava.
Világos tehát, hogy Isten nem kívánhat senkitől olyat, amire képtelen. Ha első látásra mégis ilyet kíván, akkor egészen biztos, hogy alkalomadtán megadja a szükséges erőt az általa megkívánt szívbéke biztosítására.
Mivel a Föld nem azonos a mennyek országával, ezért a mások által
okozott szenvedések csak reményben viselhetők el. Az élet nehézségei közepette is boldogító remény pedig annak a napi küzdelemnek vállalása, amelyet
megkötözöttségeitek el/leoldásáért kell vívnotok.
Az Én békém, tehát a különbözőségek dinamikus harmóniája, nem
más, mint az Általam megkívánt alkalmazkodás művészete!
A házastársi, a szülő-gyermeki kapcsolat nem lehet sem boldogságot,
sem boldogtalanságot meghatározó kötelék. Egyedül és kizárólag Velem, Jézussal, a te megszabadító Isteneddel építheted ki a boldogságodat meghatározó kapcsolatodat.
Mivel sem élni, sem meghalni, sem gondolkodni, sem tevékenykedni
nem vagytok képesek egyszerre egymással, ezért nem vagytok képesek kielégíteni egymás boldogságigényét sem.
2. Lehetőségeid és képességeid mindenkor megmutatják, hogy mi a
feladatod, hogy s mint segíthetsz beteg édesapádnak. Gyakran kérd a bölcsesség adományát, hogy okos és óvatos légy a szolgáló szeretet gyakorlásában.
E kijelentésem, hogy apját, anyját elhagyva kell kapcsolódnia mindenkinek a házastársához, annyit jelent, hogy az, aki házasságban él, nem dönthet önfejűen, amikor szüleiről, akiket feltétlenül el kellett hogy hagyjon, van
szó! E téren semmivel sincs nagyobb döntési jogod, mint férjednek! Ha ezt
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nem szívleled meg, akkor súlyosan vétesz a házastársi kapcsolat ellen! Apádról is tudnod kell, hogy minden javára válik, ha istenszerető. Sem Isten, sem
te nem tudod őt ilyenné tenni! E téren is áll, hogy mindenki csak önmagáért
felel!
3. Bocsánatot kérni jobb előbb, mint később, és jobb később, mint soha!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
3428.
Kérdező: GYERMEK UTÁN VÁGYOM
1. Mi az oka, hogy nincs gyermekem,
2. Jól döntök, ha Pestre költözöm?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ti áldásnak mondjátok a gyermeket. Ez csak akkor igaz, ha mindent
áldásnak mondotok, ami Tőlem származik. Tőlem, Jézustól, csak áldás jön!
Áldás tehát a gyermek, és áldás az is, ha nincs gyermek! Igen. Áldás a Forrásától. De minden lehet átok is. Átok, ha nem Általam, Velem és Bennem élitek életeteket.
Akit nem vállalt e másik dimenzióból valamelyik szellemi lény, tehát
ha nem választott téged valaki édesanyjává, akkor neked még megvan a lehetőséged arra, hogy magad válassz magadnak gyermeket, ha nagyon akarod.
Sem boldoggá, sem boldogtalanná nem tesz senkit az, hogy mit csinálnak vele mások, hanem az, hogy ő mit tesz másokkal.
Hiába neveznék meg több okot is kérdésedre (fiziológiai, pszichológiai, karmikus okok), azoktól még nem lenne gyermeked. A te feladatod az,
hogy szíved békéje érdekében, tehát azért, hogy áldásomat hordozd, tedd
meg mindazt, amit megtehetsz azért, hogy a gyermek utáni vágyadat megfelelően kezelni tudd (ima, orvosi tanácsok, stb). A többi már nem a te dolgod.
Azt mindenképpen el kell mondanom, hogy általában sokkal több
szenvedést okoznak a családokban a gyermekek szüleiknek, mint örömet. Az
igazi, élő, maradandó örömöd alapja csak a Velem, a te Jézusoddal megélt
kapcsolat lehet (Lukács 10;20).
2. Döntéseidért a felelősséget nem ruházhatod át Istenre sem! Azt kell
tenned, ami szíved nyugalmát erősíti. Ha e téren nem látsz tisztán, akkor
olyanokkal kell megbeszélned problémádat, akik jól ismerik körülményeidet,
és tudod, hogy szeretnek téged. Az ő szempontjaikat mérlegelve kell felelős
döntésre jutnod!
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Én, Jézus is, adok szempontokat.
a) Az elköltözés ne menekülés legyen az áldozatvállalás elől, hanem
egy olyan erőforrás meglátása ott, ahová költözni akarsz, amely erőforrás
majd megfelelően táplálni tud téged.
b) Az a körülmény, amelyet valaki tudatosan választ, azért választja,
hogy meghatározza őt. Föl kell mérned, hogy miben remélhetsz jó hatásokat
attól a helytől, ahová költözöl.
c) Én, Jézus, itt is, ott is, ott is, itt is rendelkezésedre állok!
Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************
3429.
Kérdező: SZÉTESETT VAGYOK
1. Otthon nem tudok kettőről háromra jutni. Máshol igen.
2. Szeretnék üzenetet kapni egy „eltávozottól”!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Isten senkitől nem kívánja azt, amire nem képes. Nem kettőről háromra, hanem mindig arra kell jutnod, amit Isten kíván tőled. Az pedig, amit
kíván, soha nem zsákbamacska. Mindenkinek van annyi esze, hogy ki tudja
találni, mit kell tennie, mivel minden ember addig erkölcsi lény, vagyis beszámítható, amíg van lelkiismerete. Amit a lelkiismeret mond, az mindig
megtehető! Ha Isten a lelkiismereteden keresztül olyat kívánna tőled, amire
te képtelen vagy, akkor az Isten rosszabb lenne, mint te. Igen, mert te sem kívánnál senkitől komolyan olyat, amire képtelen.
2. Akitől szeretnél üzenetet kapni, az - ha neked hasznodra van - biztosan engedélyt kap arra, hogy esetleg álmodban üzenetet közöljön veled. Én,
Jézus, általában senkinek nem vagyok olyan értelemben postása, ahogyan ti
gondoljátok. Azt az üzenetet, amelyet el kellett hoznom nektek, elhoztam.
Ebben az üzenetben benne van lényegében minden, amit tudnotok kell a
szellemvilág dolgairól. Az pedig magától értetődő, hogy olyan kíváncsiságot,
amely nem a tanítás kategóriájába tartozik, nem szoktam kielégíteni. A te részedről feltett kívánságot tehát csak az teljesítheti, akit említettél. Kiesik az
Én tanítási körömből.
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3430.
Kérdező: A HŰSÉG MIRE KÖTELEZ?
Kitart-e szerelmem mellettem?
HANG: "Drága Gyermekem!
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Semmiképpen sem tarthat ki melletted szerelmed, mert nem arra lett
teremtve, hogy melletted kitartson. Vagy kitart Mellettem, vagy tönkre teszi
az életét. Ne keverd össze magadat Velem! Nincs olyan szellemi lény a világon, aki rád lett volna teremtve!
Az ő irántad való hűsége attól függ, hogy ezt a hűséget mennyire látja
önmaga számára jónak. Egészen biztos, hogy mindenkor minden körülményben nem fogja jónak látni azt, hogy hű legyen hozzád, ha ő hű akart lenni
Hozzám, de te nem! Te sem láthatod minden körülmények között jónak azt,
hogy hűséges maradj hozzá, ha ő nem akar hű lenni Hozzám! Hogyan is kívánhatnád azt, hogy hozzád minden körülményben hűséges legyen?!
Az, aki eldöntötte magában, hogy minden körülmény közepette hűséges lesz Hozzám, Jézushoz, attól méltán el lehet várni, hogy másokhoz is hűséges lesz mindaddig, amíg azok Hozzám hűségesek.
Drága Gyermekem! Örülnék, ha meg tudnánk érteni egymást!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
3431.
Kérdező: A HŰSÉGRŐL
Kitartsak-e szerelmem mellett? Elég, ha imádkozom érte?
HANG: "Drága Gyermekem!
Te, mint az örök élet boldogságára teremtett szellemi lény, életed irányítójának csak Engem, Jézust, tarthatod. Ha te valakit szerelmednek nevezel, ezt azért mondod, mert úgy gondolod, hogy el/befogadtad őt olyan partnerednek, aki nemcsak nem gátol, de kifejezetten segít abban, hogy Velem,
Jézussal, egyre élőbb legyen a kapcsolatod.
Neked tehát nem azt kellene kérdezned, hogy te kitarts-e szerelmed
mellett, hanem azt, hogy ő vajon kitart-e melletted, ha számodra Én, Jézus,
vagyok az abszolút ELSŐ!
Az nagyon természetes, hogy te nem lehetsz hűtlen senkihez. De aki
nem bírja elviselni azt, hogy az Én, a te Jézusod helyébe senki nem kerülhet,
akkor - bármilyen fájdalmas - tudomásul kell venned, hogy az ilyen emberhez nem kötheted életedet.
Mivel nagyon szeretlek, ezért két külön kérdésre válaszolok egyetlen
kérdésed helyett:
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3432.
Kérdező: FELHASZNÁLNI IGEN, DE KIHASZNÁLNI NEM!
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Leánygyermekünk ki akar használni bennünket?
HANG: "Drága Gyermekem!
Akit te gyermekednek nevezel, az már régen nem a te gyermeked! Teljesen igazad van, hogy neki kell vinnie saját keresztjét, és nem egyezhettek
bele abba, hogy ezt átvegyétek tőle, mert akkor bűnrészesek lennétek.
Azzal, hogy ő nélkületek eldöntötte a sorsát, nem mehettek bele abba,
hogy a ti sorsotokat is ő döntse el. Az a gyermek, aki őt anyául választotta,
azért tette, mert neki azt a sorsvonalat kellett választania, hogy előző életének adósságait rendezze.
Nem arról van szó, hogy a kisgyermek miatt Velem, Jézussal, nem tudnátok annyit foglalkozni, amennyit szeretnétek! Nem, mert a Velem való foglalkozás nem jelentheti azt, hogy Miattam ne tegyetek jót másokkal!
Azért nem vállalhatjátok e gyermeket, mert már saját gyermeketeket
sem vállalhatjátok felelősséggel! Ha saját felnőtt gyermeketek nem képes
önmagáért felelősséget vállalni, mert számíthat rá, hogy kihasználhat benneteket, akkor hogyan vállalhatnátok az ő gyermekéért felelősséget, mikor ezzel csak erősítenétek őt a felelőtlenkedésben. Nektek nem Miattam, Jézus
miatt, kell nemet mondanotok, hanem önmagatok és gyermeketek miatt! Bizony igaz e mondás: „aki rosszul szeret, gyűlöl, és aki jól gyűlöl, szeret!”
Halálotok óráján nem az fog vigasztalni benneteket, hogy hagytátok
befolyásolni magatokat a vérkapcsolat által, hanem az, hogy tudtatok-e ennek
ellent mondani!
Leányotok nem megtért ember. Nem megtért ember sorsvonalát nem
vállalhatják fel azok, akikben Én, Jézus, élhetek! „Ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel!” (2Kor 6;14) akkor sem, ha vérkapcsolat köt össze benneteket!
Drága Gyermekeim! Tudom, tapasztalatból tudom, hogy sokszor nagy
fájdalommal jár az egyértelműség. De feltétlenül szükséges a radikális megoldás, ha Velem kapcsolatban egyértelműek akartok maradni. Valóban nem
azonos fajsúlyú erkölcsileg a bárány és a birka! Valóban, az okosság és óvatosság mindenkor hozzátartozik ahhoz a bölcsességhez, amely a Szentlélek
ajándéka azok számára, akik Engem, Jézust, akarnak képviselni abban a világban, amely benneteket körülvesz!
Nagyon szeretlek benneteket, és nagyon szeretem gyermeketeket, unokáitokat egyaránt. De e szeretetemet mindenkinek önmagának kell viszonoznia!
Megáldalak az IRÁNTAM VALÓ HŰSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************
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3433.
Kérdező. HALOTTAINKRÓL
1. Elhunyt édesanyámmal szeretnék beszélni!
2. Járhatnak-e vissza a megholtak?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Két dologra hívom fel a figyelmedet. Az egyik az, hogy te bármikor
beszélhetsz édesanyáddal, ő tud erről, és segít neked abban, hogy eszedbe
jussanak azok a tanácsai, amelyekre éppen szükséged van.
A másik pedig az, hogy álmaidban, ha édesanyád engedélyt kap rá,
vagy így is mondhatom, ha a te lelked fejlődése érdekében szükséges, meg
fog jelenni, és el fogja mondani azt, ami számodra fontos.
Jelenleg legyen elég az, hogy azokból az „emlékekből” élsz, amelyek
meríteni tudnak édesanyádból fényt és erőt.
2. A megholtak, nagyon kevés kivétellel, nem járhatnak vissza. Egészen különleges alkalmak kellenek ahhoz, hogy engedélyt kapjanak arra,
hogy ismét érzékelhető valóság legyen számotokra az ő jelenlétük. Nem
azért mentek el, hogy visszajárjanak!
Amikor valaki azt tapasztalja, hogy valaki a holtak közül visszajár, az
legyen nagyon óvatos, mert a szemtelen szellemek mindent elkövetnek, hogy
tévútra vezessenek benneteket!
Meg kell tanulnotok, hogy Én, Jézus, mindenki számára azt a teljességet ajánlottam fel evangéliumaimban és az ezekkel szinkronban lévő HANGkönyvekben, amelyre szüksége van annak, aki valóban meg akarja találni
szíve békéjét, tehát azt a viselkedési módot, amelyben az Én elgondolásom
szerint valósíthatja meg a különbözőségek dinamikus harmóniáját, vagyis az
Általam helyeselt alkalmazkodás művészetét akarja fejleszteni magában!
Nagyon szeretlek, és kérlek, higgy Bennem!
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************
3434.
Kérdező: GYAKORLATILAG ELHAGYATOTT VAGYOK
Akivel együtt éltem, részeges, és most mással él.
HANG: "Drága Gyermekem!
A földi élet poklában Isten nélkül csak ördögi módon lehet élni. Az,
akiről leveledben írtál, így él. Neked, aki már nem tudtad elviselni azt, hogy
vele élj, valójában azért hiányzik, mert te sem fogadtál még el Engem, Jézust, úgy az életed legfőbb irányítójának, ahogy azt méltán elvárhatnám tő-
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led. Te még most is a bódulatnak abban az állapotában vagy, amelyben a mulandóság képes eltakarni az örökkévalóságot.
El kellene gondolkodnod azon, hogy vajon mit kell még elviselned ahhoz, hogy életed hátralévő részét Velem, Jézussal, akard úgy elrendezni, hogy
lelkiismereted megnyugodjon?!
E kijelentésed: „nem jó egyedül”, arról árulkodik, hogy baj van a hiteddel és szereteteddel egyaránt. Ne Tőlem kérjetek hitet! Én, Jézus, kérem a
hitet tőletek!
Hidd el, hogy napjaid nemcsak meg vannak számlálva, de számodra
nagyon fontos, hogy mivel töltöd el azt a röpke időt, amelyet azért kaptál,
hogy Rám találj, befogadj Engem, és engedd, hogy irányítód, vezetőd legyek!
Csak akkor tudok segíteni neked, ha vállalod, hogy úgy gondolkodj,
mint Én! Aki nem akar bensőleg azonosulni Velem, Jézussal, annak Isten
nem tud gondviselője lenni. Hidd el, minden út zsákutca, amelyet nem Velem
akarsz járni!
Akkor van benned boldogító szeretet, ha nem magaddal vagy elfoglalva, hanem azzal foglalkozol, hogy hol és miként tudnál másokért élni!
Csak annak van örök értéke, csak azt tudod magaddal vinni az örökkévalóságba, amit olyanokért tettél, akik valóban rászorulnak szolgálatodra, segítségedre.
Mielőbb rá kellene ébredned arra, hogy ne arra várj, akiben már annyiszor csalódtál, hanem vedd észre azokat, akik a te szeretetedre várnak! Ezekben Én, Jézus, várom a veled való találkozást!
Aki benső békéjét, tehát boldogságát önmagán kívülről várja és nem
Tőlem, aki benne élek, az valójában önmagának az ellensége!
Akkor kezded el helyesen szeretni önmagadat, akkor akarsz valóban jót
saját magadnak, ha Velem, Jézussal, akarod rendezni lelked állapotát!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
3435.
Kérdező: JELZÉSEKET TUDNAK ADNI A SZELLEMEK?!
1. Különleges jelenségek történtek nálunk.
2. Halálunk után hogyan történik tovább a fejlődés?
HANG: "Kedves Barátom!
1. A különleges jelenségeknek három különböző oka lehet. Az egyik az
anyagi világban működő - általatok még nem ismert - törvényszerűségek. A
másik a bennetek - nagyon is valós pszichikai világotokban - történő, általatok még nem ismert törvényszerűségek. A harmadik pedig a szellemek vilá62

gából, a szellemektől származó, Isten által megengedett, a ti tapasztalati világotokra gyakorolt hatás.
Mindhárom forrás önmagában közömbös! Mindhárom forrásból származó élmény erkölcsi értékét az adja meg, hogy ti hogyan fogadjátok ezeket
a jelenségeket.
Akkor fogadjátok jól, ha nem a rendkívüliségek érdekességére teszitek
a hangsúlyt, hanem arra, hogy ezen érdekességek rátok gyakorolt hatását minél inkább szívetek szeretetének növekedésére használjátok fel.
2. A halál után azok számára, akikről azt mondjátok, hogy a Mennyországba jutottak, a lélek fejlődésének ugyanaz a módja, mint a halál előtt.
Csupán az a különbség a kettő között, hogy a halál előtt az élő hit erősíti, növeli szereteteteket, s szeretetetek növeli hiteteket. A halál után már nincs hit,
mert helyette látás van. Azért fogjátok látni a végtelen boldogság Forrását,
mert szerettétek Őt, és mert látjátok, még jobban fogjátok szeretni. Mert még
jobban fogjátok szeretni, még jobban fogjátok látni, tapasztalni. Mert még
jobban fogjátok látni, tapasztalni, még jobban fogjátok Őt szeretni. És ez így
fog „menni” a végtelenségig a végtelenségben.
Megáldalak az EGYSZERŰSÖDÉS LELKÉVEL!
******************************************************
3436.
Kérdező: A JÓ HÁZASSÁGNAK MI A FELTÉTELE?
1. Lehet-e jó a különböző nemzetiségek közötti házasság?
2. Ha valakinek 20 évvel idősebb a férje, mint ő, lehet ez jó?
3. Irányított vagy szabadon választott IGE határozzon meg?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Igazán jó házasság csak ott alakulhat ki, ahol mindkét fél Engem,
Jézust, akar egyre jobban befogadni. A lényeget tekintve semmi más nem
számít!
2. Amit előző pontban mondtam, ez áll e második kérdésedre is.
3. Velem, Jézussal, kellene elindulnod minden reggel, és Értem kellene
élni életedet folyamatosan. Velem = szándék és Értem = cél!
Teljesen mindegy, hogy milyen eszközöket használsz annak érdekében,
hogy szándékod és célod azonos legyen Velem, Jézussal.
Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!
******************************************************
3437.
Kérdező: GÁTLÁSOS VAGYOK. MIÉRT?
1. Gátlásosságomnak mi az oka?
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2. Jézusom, kinek szólítottad nevelőapádat?
3. Clinton elnökkel álmodtam. Mit jelent ez?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Gátlásosságodnak több összetevője van. Ezek között van olyan is,
amely karmikus. Nem az okokat sorolom fel, hanem azt a gyógymódot,
amely csökkenteni, sőt meg is tudja szűntetni e gátlásosságodat.
A karmikus terhek csak tudomásulvétel által csökkenthetők. Adósságtörlesztésként kell elfogadnod.
Különböző hiúsági komplexusok szokták táplálni bennetek gátlásosságotokat. Lelked mélyen nálad is az a helyzet, hogy túlontúl meg akarsz felelni bizonyos emberi elvárásoknak. Ez az igény lényegében normális jelenség.
Betegessé akkor válik, ha eredmény-centrikussá akar formálni téged.
Benső békédet illetően minden képességed kezelhető általad!
2. Nevelőapám már nem élt, mikor nyilvános működésemet elkezdtem!
Így nem is szólíthattam őt meg.
3. Az általad leírt álmodnak nincs sorsodat formáló mondanivalója.
Amit álmodtál, az a tudatalatti világodban történő rendezéshez volt szükséges. Az ébrenlétben kapott, ért, felvett különböző hatások kibírhatatlan megterheléseket jelentenének nektek, ha álmotokban ezek a hatások - a szimbólumok nyelvén - ki nem egyenlítenék egymást.
Megáldalak a BENSŐ HARMÓNIA LELKÉVEL!"
*******************************************************
3438.
Kérdező: MI LEHET A BETEGSÉGEM OKA?
1. Unokánk az, aki nem lehetett gyermekünk?
2. Gerincbetegségem okáról kérdezem a HANG-ot.
3. Hogyan áldozzunk?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Nem! Az, aki nem születhetett meg, azért vállalta azt a rövid kis
időt, amit számára a földi élet jelentett, mert számotokra látta fontosnak így a
Gondviselés!
Az emberi élet sorsa mindenkinek saját kezében van, s attól függően,
hogy mennyire van kapcsolatban valaki tudatosan az élő Istennel, dönthet
egyéni boldogsága, illetve boldogtalansága mellett. Ezt senki át nem veheti,
és senki el nem veheti senkitől!
2. Van a születés előtt már tudatosan megtervelt, de a születés után véletlennek minősíthető „baleset”. Ez természetesen csak földi értelemben
„baleset”. A tudatos öngyilkossági, illetve gyilkossági szándékot kivéve szin64

te soha nincs helyén az a felelősségre vonás, amely komoly büntetéssel jár (a
bűntudatot is ide értem).
Részedről tehát nincs erkölcsi alapja érdeklődésednek. Inkább „baleseted” következményével kell foglalkoznod, mint az okával. Igen, mert napi
feladataid kivitelezését e „baleseted” feltétlenül befolyásolja.
Tudnod kell, hogy Isten mindenkitől csak annyit kíván, amennyit képes
szeretetben megélni. Ezt saját érdeketekben kívánja!
Te se akarj a vágyaid szárnyán repülni! Inkább a lehetőségeid sziklatalaján állva tedd azt, amit tenned kell!
3. Különbséget kell tennetek az áldoztató és az áldozó között. Az, aki
szentáldozáshoz járul, feltétlenül próbáljon meg alkalmazkodni az áldoztató
szándékához. Ahol az áldoztató nem csinál problémát abból, hogy szájba
vagy kézbe adja a Szentostyát, ott az áldozó úgy áldozik, ahogy neki tetszik.
Én, Jézus, nem adtam tanítványaim szájába az Általam megtört és átváltoztatott kenyere. A kehelyből sem „kanalaztattam” őket. Ettek, ittak úgy,
ahogy nyújtottam nekik.
Arra kérlek, ne akadj fönn a formán! Ne feledd el: A benső béke, tehát
a különbözőségek dinamikus harmóniája nem más, mint az Általam megkívánt alkalmazkodás művészete!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3439.
Kérdező: IGAZI TÁRS UTÁN VÁGYOM!
Túl a negyvenötön szeretném az igazi társamat megtalálni.
HANG: "Drága Gyermekem!
Amikor olyanokkal találkozol, akikről úgy gondolod, hogy békés szeretetben élik életüket, akkor ezt a megállapításodat csupán a fantáziádból veszed. Minél kevésbé lát bele valaki mások életébe, annál könnyebben és annál jobban színezi ki fantáziálásával azt, amit lát.
Furcsa kettősség él bennetek. Minden nehézség és bukdácsolás ellenére
az él vágyaitokban, hogy igenis, meg kell találni az igazit!
Nem e vágyatokkal van baj, hanem e vágy parttalanságával. Úgy is
mondhatom, irrealitásával. Míg a földi honvágy helyhez, az égi honvágy valakihez akar vezetni benneteket. Mert személyt csak személy tud boldogítani!
Meg kell mondjam neked, hogy ez a valaki a Földön mindig délibáb!
Csak addig vonzó és kívánatos, amíg birtokolni nem tudja valaki őt!
Istennek feltétlenül az a vágya veletek kapcsolatban, hogy már itt a
Földön megtaláljátok szívetek békéjét, de erre a békére csak az tud rálátni,
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akit éltetni képes az a tudat, hogy ő az örök élet gyermeke, és mulandósággal
soha nem tud betelni az, akit megérintett az örökkévalóság igézete.
Az általad elképzelt társ nem létező valóság. Ha volna ilyen, akkor annak rettenetes lenne akár az ő halála, akár a te halálod. Tehát éppen az lenne
a legrettenetesebb, ami feltétlenül elkerülhetetlen. Pontosan azzal nem szabadna számolnotok, ami a legbiztosabb a földi életben. Olyan állapotszerű
menekülést kellene felvállalnotok, amely mindennek nevezhető, csak boldogságnak nem. A bódultság soha nem lehet alkotó eleme annak a boldogságnak, amelyre meghívást kaptatok.
Áldás és áldozatvállalás együtt járnak. Társad csak olyan lehet, aki a te
számodra sem, önmaga számára sem képes mennyországgá tenni a földi élet
poklát. Ha akarod, akkor feltétlenül találsz társat magadnak, de számolnod
kell azzal, hogy arra a boldogságra, amelyre teremtett téged is a Teremtő,
csak Általam, Velem és Bennem, Jézusban, juthat el mindenki. Az erőforrás
is és a vágyaitok beteljesítője is Én vagyok! Az, aki Engem, Jézust, nem tud
elviselni, hogyan tudná elviselni azt, aki Nálam tökéletlenebb?! Engem, Jézust, pedig csak az visel el, aki tudatosan vállalja azt az értékrend változtatást, amely alapján abszolút ELSŐ lehetek az életében.
Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek, és ennek a szeretetemnek boldogító hatását olyan mértékben tudom árasztani rád, amilyen mértékben erősíted, tisztítod hitedet.
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
******************************************************
3440.
Kérdező: AZ ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL
1. A lemondás előfeltétele vagy következménye az újjászületésnek?
2. Lehet-e visszacsinálni egy „elhagyást”?
3. Gyakorlatilag „haragszom” Istenre.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha valaki, hát Én, Jézus, megértelek. De neked tudnod kell, hogy
más megérteni valakit, és más helyeselni valamit.
A földi élet gyakorlatilag lemondásra épül. Ha éhes vagy, és választanod kell, hogy mivel tudnád éhségedet csillapítani, akkor ez csak úgy lehetséges, ha sok-sok ételről lemondasz, hogy egyet meg tudj enni jó étvággyal.
Ha ruhát veszel magadra, akkor nagyon sok ruhát nem vehetsz magadra. Ha
egy valakinek vagy a házastársa, akkor nagyon sok férfiről le kell mondanod.
Sorolhatnám vég nélkül a lemondások tömegét.
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Így van ez akkor is, amikor a legnagyobb tétről, az örök boldogságról
van szó! Aki az örök boldogságot biztosítani akarja a maga számára, annak
le kell mondania minden olyan mulandó élvezetről, amely azt, ami bennetek
örök, tehát az áldozatos szeretetvállalást, akadályozza.
Csak az mondható boldognak, akinek minden vágya maradéktalanul
teljesül. Egyetlen olyan vágy létezik, amelynek megélése mindenki számára
maradéktalanul teljesülhet, s ez a másokért élés, tehát az önzetlen szeretés, a
mindenkinek jót akarás. Akinek ez az egy a minden, az boldog.
De ahhoz, hogy ez az EGY a minden legyen, a többiről le kell tudni
mondani! Amikor arról beszéltem, hogy a toronyépítésnek, a hadbavonulásnak feltétlen feltétele a számvetés, akkor azt mondta, hogy ugyanígy,
aki nem mond le mindenről, nem lehet a tanítványom (Lukács 14;28-33). Ez
a tény nem az Én kitalációm, hanem annak a valóságnak megfogalmazása,
ami szerint a boldogságnak ez az ára!
Ennek az árnak kellemetlen voltát nem Isten szabta ki nektek, hanem ti
szabtátok magatoknak, még mielőtt megszülettetek volna. Azoknak, akik
kezdettől fogva Istent választották boldogságuk megvalósítójának, nem kellett vállalniuk semmiféle szenvedést.
Igenis vannak kezdettől fogva jó szellemek, s ezeknek soha nem kellett
megjavulniuk! De azok, akik másképpen akartak boldogok lenni, mint ahogy
azt Teremtőjük számukra elgondolta, ezek bizony kemény küzdelem árán
tudják csak visszacsinálni azt, amit elrontottak. Leugrani könnyű bármily
magasról, de oda visszakapaszkodni nem olyan egyszerű.
Amíg Én, Jézus, nem jelentem meg köztetek, még azt sem tudtátok,
hogy hogyan csináljátok ezt. Amióta Én elmondtam és megmutattam, azóta
van lehetőségetek arra, hogy Engem befogadva egyenesbe tudjátok hozni életetek kocsirúdját.
A lemondás előfeltétele és következménye is az újjászületésnek. Mint
előfeltétel, gyakran nagyon nehéz. Igen, mert a szándék tisztítása és a cél
egyértelművé tétele óriási szabadságharcot kíván tőletek. De az újjászületés
után sem sétagalopp senkinek az élete a Földön! Csak ilyenkor már, az előzőhöz képest, könnyebb. Így is fogalmazhatom: az újjászületettek nem jobbak (aki többet kap, attól többet is követelnek), de boldogabbak!
2. Lélekben minden visszacsinálható. Mindig van lehetősége annak,
hogy fájlalja valaki előző ballépéseit, és mindig csak azt kell tovább jó
irányban akarnia, amihez lehetősége van. Az természetes, hogy gyakorlatban
semmi sem csinálható úgy vissza, mintha mi sem történt volna.
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Lélekben azért csinálható minden vissza, mert aki újjászületett, az új
teremtmény! Lélekben új teremtmény! Ezt próbáltam magyarázni a tékozló
fiúról szóló példabeszédemben e fiú bátyjának! Aki elment, az nem az, aki
visszajött! Új teremtmény!
3. Az nem baj Istennek, hogy gyakorlatilag haragszol Reá. Az neked
baj. Isten soha nem haragszik rád. Ez viszont Neki jó! Mindig annak jó, aki
szeret! Aki ezt nem érti, az időnként bódulattal próbálja csökkenteni fájdalmát. Aki megérti, abban kezd fölsejleni valami csodálatos fény, s kezd rájönni, hogy ez a fény ő maga. Rájön, hogy ő a Fény gyermeke. Rájön, hogy jónak lenni jó, de nehéz, míg nem jónak lenni nem jó, bár könnyűnek látszik.
Látszik, de valójában hosszú távon nehezebb, mint a szeretetben vállalt bármilyen áldozat.
Nagyon szeretlek! Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3441.
Kérdező: KERESEM AZ ARÁNYOKAT
Mitől kell távolodnom és mihez kell közelednem?
HANG: "Drága Gyermekem!
Az általad megfogalmazott gyökérelv nem jelenti azt, hogy mindig és
minden körülmények között lásd tisztán azt, amitől távolodnod kell, és amihez közelednek kell. Ez csak azoknak szól, akik nagyon kisarkítottan akarják
látni életük folyamatát.
Neked, aki távlati szinten is rendelkezel látással, bőven elég az, ha látod, amit meg kell élned!
Lehet olyan nap az életedben, amelyben más feladatod sincs, csak az,
hogy figyelj a másikra. Van olyan nap életedben, amikor téged az épít, buzdít
és vígasztal, amit tanulsz, és nem az, amit tanítani szeretnél. Kerülhetsz
olyan helyzetbe, hogy pár jó, bíztató szóval többet használsz, mint más okos,
értelmes, órákig tartó beszéddel.
Neked tehát nem az eltávolodás, közeledés elvét kell látnod, hanem
engedned kell szíved szeretetének szabad szárnyalását.
Amiről meg lehetsz győződve, sőt, kell is hogy meggyőződésed legyen,
az az, hogy benső békéd érdekében neked is tanulnod kell az alkalmazkodás
művészetét. Neked sem lehet más feladatod naponta, csak az, hogy Isten akaratát felismerd és megvalósítsd. Ez nem nehéz, de komoly figyelmet és fegyelmet igényel.
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Nagyon fontos a reggeli ima! Velem, Jézussal, indulj (ez a jó szándék
felindítása), és Értem, Jézusért, tedd azt, amit tenned kell. (Ez a CÉL egyértelmű megfogalmazása.)
Számodra egyáltalán nem szükséges semmiféle „lélekbe látó”! Te magad vagy az a „lélekbe látó”, aki képes felismerni Lelkem működését, irányítását benned!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
3442.
Kérdező: A PSZICHOLÓGIÁRÓL
1. A pszichológiáról kérek véleményt!
2. Pályaválasztásról kérek véleményt!
3. Mi a véleménye Krisztusnak rólam?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Semmiféle tudományban nem állhat meg a fejlődés! Így vagytok teremtve! Minden olyan tudomány, amely az emberrel foglalkozik, bármilyen
mélységekig is ér le, mindig felületi szinten mozog. Ez, természetesen, nem
vesz el semmit értékéből mindaddig, amíg nem akarja abszolutizálni önmagát.
A pszichológia mindaddig, amíg eszköznek tartja magát annak a célnak eléréséhez, amely Én, Jézus, vagyok, jó szolgálatot tesz. De ha leválik
ettől a CÉLTÓL, elveszíti értelmét, mert nem a feladatának megfelelően járt
el! Gondolj az ateista uralmi időszakra! E korszakban azok, akik tagadták a
lelket, a legkifinomultabb lélektani törvényeket igyekeztek fel- és kiismerni,
hogy áldozataikat e törvények alkalmazásával manipulálják, tönkretegyék.
2. Az emberi élet, mint sors, nem más, mint döntések sorozata. E döntések jó vagy nem jó volta nem attól függ, hogy Én, Jézus, utólag hogyan vélekedem róla, hanem attól, hogy a döntés pillanatában békét vagy nyugtalanságot idézett-e elő abban, aki a döntést meghozta.
Jelen lelkiállapotod a pályaválasztásod után, szintén a felelős döntések
folyamatában fog alakulni. Amikor döntés előtt állsz, akkor kell ezt megtárgyalnod Velem, Jézussal. Döntésed után már nincs értelme „rágódni” a múlton.
Abban biztos lehetsz, hogy Én, Jézus, mindig rendelkezésedre állok
abban, ami a szíved békéjét a mindenkori jelenben érinti.
3. Arra való a reggeli és esti imád, hogy válaszolni tudjak e harmadik
kérdésedre. Erre csak közvetlenül és neked tudok válaszolni, mert egyáltalán
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nem biztos, hogy az a válaszom, amit e pillanatban mondanék rólad, még érvényben lesz akkor is, amikor e válasz hozzád érkezik.
Drága Gyermekem! Három kérdésnél többre senkinek sem válaszolok.
Azért döntöttem így, hogy segítsek felébreszteni bennetek a vágyat az eddig
immár megjelent 32 HANG-kötet beszerzésére. Eddig már közel több mint
háromezer kérdésre válaszoltam nektek. Legtöbb válaszomban biztosan megtalálnátok jelen kérdéseitekre a feleletet.
Nem csupán arról van szó, hogy nem akarom sokszor ismételni Magamat, hanem arról, hogy a gondolkodásotok átalakítására nem elég az, ha csupán saját, pillanatnyi problémáitok megoldására mutatok rá.
Fontosnak tartom, hogy e könyvek olvasása révén induljon el országotokban egy olyan gondolkodás-átalakítási folyamat, amely mint kovász képes
az egész világot átjárni! Misszióra, küldetésre hívlak tehát benneteket e
könyvek által!
Megáldalak az Általam elgondolt ÉLNI AKARÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
3443.
Kérdező: MELYEK A KARMIKUS BŰNEIM?
1. Milyen karmikus bűnöket kell törlesztenem?
2. Részesülhetek-e istenélményben?
3. Köthetek-e egyházi házasságot elvált feleségemmel?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Tulajdonképpen karmikus bűn nincs, csak karmikus hajlam bizonyos
önzésekre, amelyek hordozóját akadályozni akarják abban, hogy átélje az újjászületés élményét.
Azok a karmikus gubancok, amelyek miatt megszülettél a Földön,
hogy leold magadról, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége területén annyira egyértelműen megmutatkoznak, hogy kétség nem férhet azok felismeréséhez.
Benső békéd a lényeg! Mindaz, ami ennek átélésében akadályt jelent
számodra, legyőzendő karmikus gubanc. Mivel ez lehet olyan testi, szellemi
sérülés is, amelynek gyógyulására a Földön orvosságot nem találsz, azért az
ilyen sérülések kezelése éppen az elfogadásuk által, ezekkel vállalt együttélés
által oldódnak le rólad.
2. Nekem, Jézusnak, egyik leghőbb vágyam, hogy olyan élményekben
részesüljetek, amelyek megfelelő alapot és erőt adnak a Mellettem szóló tanúságtevésre.
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De nektek nem erre kell tennetek a hangsúlyt. Nem szabad élményekre
vadásznotok! E téren az ősellenség is tud utánozni Engem. A tanításom az,
amire hangsúlyt tettem Én is, és erre kell hangsúlyt tennetek nektek is. De
emellett nyitottnak kell lennetek istenélményekre is.
A döntő a gondolkodás-átalakítás. Az istenélmények arra valók, hogy a
felvállalt gondolkodás-átalakítás ne elviselhetetlen teher legyen számotokra,
hanem erősítse bennetek arra az ÚTRA történő rátalálás örömét, amellyel Én,
Jézus, azonosítottam Magamat.
Istenélményt tehát nem nektek kell „kicsikarnotok” magatokból, hanem az az Én Lelkem ajándéka. Jutalom, hogy vállaltátok azt a gondolkodásátalakítást, amelynek másik neve: megtérés.
3. Más a szívben történő házasságkötés, és más a lepecsételésének a
lehetősége. Azok, akik szívükben Isten és egymás iránti szeretetükben házasságot kötöttek egymással, feltétlenül az Isten áldását hordozzák. Ennek külső
lepecsételése nem tartozik a benső lényeghez. Van azonban egy emberek által is megkívánt és létrehozott rend, amelynek tartalma különböző előírásokban fogalmazódik meg állami, egyházi fórumon egyaránt. E rend létrehozói
és fenntartói elmondják neked, hogy házasságkötésed lepecsételhető-e általuk vagy sem.
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3444.
Kérdező: A HANG-KÖNYVEKRŐL
A Hang-könyvekben található tanítások meddig érvényesek?
HANG: "Drága Gyermekem!
Immár kétezer éve elmondtam és elétek életem egy tanítást, amelynek
lényege a soha senkinek nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás és a
szolgáló szeretés felvállalása egy Általam - Jézus által - megkívánt alkalmazkodás, békességteremtés jegyében.
Ég és Föld elmúlnak, de az evangéliumokban, a HANG-könyvekben
leírt igéim soha el nem múlnak. Ezeken nem fog az idő vasfoga. Időtlen szeretetem fogalmazódik meg ezekben igazságban, és időtlen igazságom szeretetben.
Sajnos a valóság az, hogy az elmúlt két évezredben a tanításom és életem igazi értelme nem vált helyes módon ismertté előttetek. Elmondom ennek okát.
Én, Jézus, attól az Atyától jöttem a Szentlélek által, aki a szellemi teremtményeit nem bábúnak teremtette, hanem isteni partnereknek.
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Minden, ami él, belülről építi önmagát. A Földön az a megszokott,
hogy már induláskor, tehát születése pillanatától kezdve, minden szellemi
lény kívülről kénytelen elviselni azt, hogy vele foglalkozzanak. Ha ezt nem
tennék vele, el is pusztulna. Később viszont, éppen abban sérül, abban rándul
görcsbe lelkileg, hogy a neki járó szabadságban is kívülről igyekeznek őt
formálni.
Sajnos, isteni természetetek abban kezd megnyilvánulni, hogy saját képetekre és hasonlatosságotokra akarjátok formálni azokat, akik ennek vagy
képtelenek, vagy bizonyos önző érdek hatására, nem is akarnak ellenállni.
Hatalmi szintérré, vallási harctérré válik a világ!
E szintéren azok az erők vonulnak fel, amelyek saját igazukat igazságnak, saját érdeküket közérdeknek, akár erőszakkal is, próbálják feltüntetni.
Ennek legkisarkítottabb formája az, amikor ezt Isten nevében, vagy akár az
Én, Jézus nevében teszik.
E hatalmi érdekek minden rendelkezésükre álló eszközt felhasználtak
és felhasználnak arra, hogy személyemet tanításomtól leválasszák, s valami
egészen mást, életemmel és tanításommal ellentétes tartalmat hirdessenek
meg az Én nevemben.
Meg kell mondjam, hogy ezzel szemben Én, Jézus, tehetetlen vagyok!
Aki így akar tenni, az erre képes is! Igen, mert ÉN csak nem-ártást, csak
megbocsátást, csak szolgáló szeretést ismerek.
Bizony, bárányokként kell élnetek a farkasok között, s e farkasok között a legveszedelmesebbek éppen a báránybőrbe bújt farkasok, tehát a különböző vallások urai és parancsolói, akik szolgálatnak mondják uralmi vágyaik kiélését, s bizony volt idő, amikor olyan máglyák világították be az égboltot, amelyeken embereket égettek el az Isten nevében!
Tehát az, ami képessé tett benneteket arra, hogy leválasszátok Rólam
tanításomat, az önzésnek az a formája, amely az önuralom helyett a másik
emberen történő uralkodást tűzte zászlajára, és a másikra próbálva áthárítani
a felelősséget igyekezett megnyugtatni saját lelkiismeretét.
Biztos lehetsz abban, hogy az evangéliumaim alapján megfogalmazott
HANG-könyvek felett soha nem száll el az idő!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*****************************************************
3445.
Kérdező: ÁRTHATNAK-E A NEGATÍV ERŐK?
1. Hogyan tudnak negatív erők más emberekre hatni?
2. Milyen okból kifolyólag történhet ilyesmi?
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3. Hogyan lehet ezek ellen védekezni?
HANG: "Drága Gyermekeim!
1. Először is pár alapelvet tisztáznom kell nektek. Az egyik az, hogy
boldogságotok, tehát benső békétek a világon senkinek sincs kiszolgáltatva.
Sem boldoggá, sem boldogtalanná teremtmény teremtményt tenni nem képes. Ha képes lenne, akkor a JÓ Isten nem JÓ Isten, hanem ROSSZ Isten
lenne. Igen, mert mindannyitokat boldogságra teremtve megengedte volna,
hogy rajtatok kívüli okok miatt ne tudjátok megélni azt a benső békét, amelyre benneteket az Isten teremtett. Ez teljes képtelenség.
A másik alapelv az, hogy az istenszeretőknek minden a javára válik.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Isten a körülményeknek is az istene, csak
el kell ezt fogadni, csak meg kell ezt látni!
A harmadik alapelv az, hogy a hívőnek minden lehetséges a szeretet
körén belül. Tehát még az is, hogy szeretettel el lehet kezdeni dicsőíteni Istent olyankor, amikor a szív szemével, tehát hittel el akarjátok fogadni azt,
amit az Isten megenged, tudván azt, hogy kizárólag csakis javatokra engedi
meg még akkor is, ha ezt értelemmel ember át nem láthatja.
Nagyon természetes, hogy azt, amit rossznak éltek meg, amennyire rajtatok áll, ki kell kapcsolnotok életetekből. De erre majd a harmadik kérdéseteknél térek ki.
Amikor tehát negatív erők hatását úgy érzitek, mint zavaró körülményt,
akkor ez végeredményben azt igazolja, hogy az Enyéim, Jézuséi, vagytok,
mert ezek az erők nem támadják meg azokat, akik már behódoltak nekik.
"Minden önmagával meghasonlott ország elnéptelenedik, minden önmagával
meghasonlott város vagy ház elpusztul." (Máté 12;25). Nagyon is jogos tehát
a dicsőítés, magasztalás, öröm olyankor, amikor negatív erőket észleltek. De
az ilyenekkel nem jó szórakozni. Az a normális, ha mással vagytok elfoglalva egészen az elfáradásig!
Az ártó erők olyanok, mint a láncra vert kutya. Csak addig mehet, míg
a lánc engedi. Csaholhat, de nem haraphat!
A Föld azért Föld, és nem Mennyország, mert itt állandóan működnek
bizonyos zavaró állomások, de bízzatok, Én, Jézus, legyőztem ezeket! Ti a
Győztes oldalán álltok.
2. Isten különböző okok miatt engedi meg az ilyen erők működését. Az
egyik ok az, hogy adósságot kell törlesztenetek. Előző életetekből hozott
karmikus gubancok nem átokként nehezednek rátok, hanem olyan figyelmeztető terhek, amelyeknek vállalása által tudjátok csak elérni azt a benső átformálást, amely nélkül nincs újjászületés!
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Egy másik ok, amely miatt átélhettek bizonyos támadásokat a szellemvilág negatív részéről, az, hogy e szenvedések kapcsán segíthettek gyermekeiteken, rokonaitokon, barátaitokon, sőt az egész világon! Azokon, akik még
nem jutottak el arra a fokra, hogy megfelelő erőt tudnának kifejteni saját érdekükben. Így ki tudjátok mutatni szívetek szeretetét azzal, hogy vállalva az
ilyen zavaró, nyugtalanító erők zaklatását, lehetőségetek van segíteni, könynyíteni szeretteitek életén. Tehát vállalva az ilyen szenvedéseket is, felajánlhatjátok beteg világotok gyógyulásáért!
Egy harmadik ok, ami miatt „jól jönnek” az ilyen zaklatások, az, hogy
reálisan fel tudjátok mérni hitetek, Isten iránti bizalmatok mélységét. Az Istennel, Velem, Jézussal, való élő kapcsolatotok elsősorban nem a gyakori és
buzgó ima által mutatkozik meg igazán, hanem azzal a hozzáállásotokkal,
amelyben vállaljátok nemcsak egymás gondjait, hanem ezeknek az ártó
erőknek is a támadásait. Igenis, sorsközösséget kell vállalnotok Velem, Jézussal, az egész világ érdekében!
3. Nem a védekezésre kell tennetek a hangsúlyt, hanem arra a bizonyosságra, hogy ezek az erők, bár nem azt akarják, mégis segítő erők Felém!
Sokkal jobban szeretlek Én, Jézus, benneteket annál, semhogy erőtökön felül
átengednélek benneteket e negatív hatásoknak!
Bizony, ne ti kérjetek Tőlem hitet és bizalmat, hanem Én, Jézus, kérek
tőletek egyre nagyobb hitet és egyre elmélyültebb bizalmat.
Nektek, akik a Fény gyermekei vagytok, nem a sötétség ellen kell harcolnotok, hanem a FÉNYRE kell vigyáznotok. A sötétség nem erő! A legapróbb fénynek sem tud ellenállni a legvaskosabb sötétség sem! Bennetek pedig az a TŰZ ég, amelyet Én, Jézus, elhoztam a Földre, s mi mást akarnék,
mint azt, hogy ez a TŰZ égjen, melegítsen, világítson! (Lukács 12;49)
Ember! Hitedet, bizalmadat akkor erősíted, ha úgy teszel, mintha hinnél, bíznál Bennem!
Drága Gyermekeim! Megáldalak benneteket az
ÉLŐ HIT és a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************
3446.
Kérdező: A GYÓGYÍTÓ KÉPESSÉGRŐL
1. Jó az, ha egyre többen jönnek hozzám gyógyulásra?
2. Mi van bennem, hogy gyógyítani tudok?
3. Jézustól kaptam a tudást az emberek hasznára?
HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Az a világ, amelyben élsz, tele van kereső emberekkel. E kereső emberek - éppen mert keresők - hozzád is eltalálnak. E kérdésedre, hogy ez jó
vagy nem jó, nem lehet egyértelmű választ adni. Az jó, hogy sok a kereső
ember, az nem jó, ha hiába keresnek Engem, Jézust, akár nálad, akár másutt.
Ahhoz, hogy nálad megtaláljanak Engem, feltétlenül szükséges két dolog. Az egyik az, hogy nálad legyek, benned éljek annak az új parancsnak az
alapján, amelyről János evangéliumában (13;34) ezt olvashatod: „ Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy
szeressétek ti is egymást.”
A másik, hogy az, aki hozzád jön, azzal a nyitottsággal, hittel jöjjön
hozzád, hogy be tudjon fogadni Engem, Jézust, az életébe (Márk 9;23).
2. Benned is az van, ami mindenkiben benne van. Lehetőség arra, hogy
jót tégy másokkal. Ettől te semmivel sem vagy különb másoknál! Isten nem
személyválogató, hanem szerepeket kiosztó. Ha azt veszed észre, hogy másokat gyógyító szereped van, akkor azt kell tenned. Arról viszont légy meggyőződve, hogy semmit nem ér semmiféle gyógyulás, ha valaki nem fogad el
Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának (Máté 7;22-23)!
Én, Jézus, elsősorban nem azért jöttem közétek, hogy testileg gyógyuljatok, hiszen előbb-utóbb mindenkinek el kell hagynia a Földet, s ezt nem
szokták makkegészségesen tenni az emberek. Én, Jézus, azért jöttem, hogy
elmondjam, és segítselek benneteket abban a gondolkodás-átalakításban,
amelynek lényege az egészséges szeretet kialakítása és megélése.
3. Minden képesség Istentől van! Tőletek függ, hogy adottságaitokat
jóra vagy rosszra használjátok! Aki jóra használja képességeit, az építi önmagát, aki hiú, ostoba önmutogatásra használja ezeket, az rombolja önmagát.
Akarj növekedni az önzetlen szeretetben! Minél többet beszélj Rólam,
Jézusról, és minél kevesebbet önmagadról!
Megáldalak az ALÁZAT és az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!
*******************************************************
3447.
Kérdező: SZERETNÉK HATÉKONYABB LENNI!
1. Családomra nem tudok megfelelő hatást gyakorolni.
2. Nem tágítanak mellőlem az ártó, negatív erők.
3. Mi a további teendőm?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Arról meg lehetsz győződve, hogy előbb-utóbb minden szellemi lény
ráébred arra, hogy csak Általam, Velem és Bennem lehet boldog. Légy hát türelmes! Amint nem lehet harapófogóval siettetni a virágbimbó kinyílását, úgy
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nem lehet „kívülről” siettetni egy lélek fejlődését sem! Nagyon komolyan
kell venned és elfogadnod, hogy mindenki csak önmagáért felel.
Az a fájdalom pedig, amelyet érzel tieid nemtörődömsége miatt, mint
tudod, az Én fájdalmam benned, tehát számodra kitüntetés! Adj hálát fájdalmaidért! Adj hálát, hogy szenvedésemben is részesítelek. Nagyon természetes, hogy boldogságomnak is részesévé teszlek! Nem a halál után, hanem
már itt a Földön!
2. A Földön nem tágítanak az ártó erők azoktól, akik Isten valódi
gyermekei! Tőlem, Jézustól, sem tágítottak ( Lukács 4;13)!
Ha könnyíteni akarsz az ilyen hatásokon, akkor főleg ilyenkor, de ezektől függetlenül is, a dicsőítésre, a hálaadásra tedd a hangsúlyt!
3. A döntő nem az, hogy milyen vagy, hanem az, hogy KIÉ vagy. Te - s
ezt nagyon kell tudnod! - az ENYÉM, JÉZUSÉ, vagy!
Ígéretet tettem arra, hogy megtartom azokat, akiket az Atya Nekem, Jézusnak, adott. Te odaadtad magadat az Atyának. Az Atya mindent, tehát téged is, átadott Nekem (Atyám mindent átadott nekem (Máté 11;27). Tehát
biztos lehetsz arról, hogy Én, Jézus, megőrizlek téged: "Atyám, azt akarom,
hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél (János 17;24)!
Kérdésedre tehát a válaszom ez: Higgy és remélj egyre jobban Bennem! Én, Jézus, legyőztem azt a világot, amely szenvedést ugyan tud okozni
neked is, bár soha erődön fölül, de téged Tőlem elrabolni soha nem képes!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
******************************************************
3448.
Kérdező: MEGFELELŐ SZERETETEM VAN?
1. Eléggé szeretem az Atyát és Jézust?
2. Férjem halálát nehezen tudom feldolgozni.
3. A HANG mindenkiben szól?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mivel a földi életed folyamat, ezért e szó „eléggé” nem lehet egy
stabil, nem lehet egy megrögzült állapot. Mindennap teljes szíveddel, teljes
lelkeddel és minden erőddel arra kell törekedned, hogy Általam, Velem és
Bennem éld az életedet. Tömören így mondhatom: Velem és Értem! Tehát a
szándék és a cél egyaránt Én, Jézus, legyek az életedben.
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Ha ezt reggelenként elhatározod, akkor ez úgy is fog történni. Állandóan növekedni fogsz abban a Szeretetben, Aki nem más, mint a benned lakozó
Szentlélek!
2. Valóban kevés az, ha valaki értelemmel ugyan tudja, hogy mindanynyian halandók vagytok. Meg kell tanulnotok HITBEN átélni, hogy ti mindannyian az örökkévalóság gyermekei vagytok, s a földi halál mindenki számára inkább nyereség, mint veszteség. Csak azok, akik nem törekednek arra,
hogy gyakran föltegyék maguknak e kérdést: „Mi ez az örökkévalósághoz
képest?”, válnak letörtté, amikor szeretteik közül valakit elszólít a halál.
Benned feltétlenül van akkora hit, te feltétlenül tudsz annyira látni a
szíved szemével (ez a hit), hogy előbb-utóbb feldolgozd magadban férjed távozását.
3. Mindenkiben szól a HANG! Mindenkinek van lelkiismerete mindaddig, amíg ezt teljesen tönkre nem tette magában. De mindenkiben vannak
olyan „zavaró állomások”, amelyek miatt gyakran nem tudjátok megkülönböztetni a bennetek megszólaló Szentlélek hangját a különböző zavaró hangoktól. Éppen azért, mert ez így van, adtam médiumomnak - aki által most is
üzenek neked - azt az adományt, hogy benne tisztán meg tudjak szólalni a ti
érdeketekben.
Ha valaki úgy gondolja, hogy tisztán szól benne az Én hangom, akkor
is nagyon ajánlom neki, hogy kontrolláltassa magát médiumommal, nehogy a
világosság angyalának képében tévútra vezessen benneteket a Megtévesztő!
Médiumom hitelességét három alap biztosítja. Az egyik az, hogy elvégezte a teológiát. A másik az, hogy ő nyitott, imádkozó ember. A harmadik
pedig az, hogy ami rajta keresztül hangzik, mint HANG, az mindig összhangban van evangéliumaimmal.
Nagyon szeretlek! Örömöm vagy! Megáldalak!
******************************************************
3449.
Kérdező: AZ ÖNHIPNÓZISRÓL
1. Jól tettem azt, amit tettem?
2. Az önhipnózisról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Kedves Barátom!
1. Amit tettél, az benned békét és örömöt idézett elő. Miért kérdezed
hát, hogy jól tetted-e azt, amit tettél. Minden olyan döntés, amely benső békét idéz elő, feltétlenül jó döntés. Sohasem a döntés tartalma a fontos, hanem
az, hogy szívedben, lelkiismeretedben, mit idéz elő! Te beszámoltál leveled-
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ben arról, hogy amit tettél, az nagyszerű hatást idézett elő benned. Mit akarsz
még ennél többet?
2. Tisztáznom kell előtted valamit. Ha azt érted az önhipnózis alatt,
hogy értelmeddel jónak nem mondható dolgokat jónak beszélsz be magadnak, akkor az ilyen önhipnózis menekülés, önámítás, bódítás. Ha olyasmit
akarsz bebeszélni magadnak, amelyet értelmeddel ugyan jónak látsz, de érzelmi világod, ösztöneid, el akarnak téríteni az értelmeddel jónak látott céltól, akkor az önhipnózis nagyon is JÓ szolgálatot tesz!
Megáldalak az EGYSZERŰSÖDÉS LELKÉVEL!
*******************************************************
3450.
Kérdező: SÚLYOS BETEG VAGYOK
1. Attól tartok, hogy rákom van.
2. Nagyon hullik a hajam.
3. Allergiás vagyok és fáradékony.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A gyötrő bizonytalanság rosszabb, mint a biztos rossz.
Ha meg akarsz szabadulni gyötrő bizonytalanságodtól, vagyis attól,
hogy van rákod, vagy nincs rákod, akkor vizsgáltasd meg magadat. Ha a
vizsgálat eredménye negatív lesz, és te mégis e körül a gondolat körül keringesz, akkor a legjobb, ha hálát adsz ezért. Igen, mert még akkor is ez a legjobb orvosság az ilyen gondolat ellen, ha pozitív lesz a vizsgálat eredménye.
Azért ez a legjobb orvosság, mert az, amiről nem tehet valaki, feltétlenül
csak a javára válik, ha istenszerető. Te istenszerető vagy! Nincs hát mitől félned! Téged Isten a szerető szívén hord!
2. E második problémádra sem adhatok jobb tanácsot, mint az elsőre
adtam. Olyasmiből csinálsz magadnak problémát, ami a lényeget tekintve
nem probléma. Még a lelki állapotra is áll e kijelentésem: nem az a lényeg,
hogy milyen vagy, hanem az, hogy kié vagy! E kijelentésem mennyivel inkább vonatkozik a testi problémákra!
Nincs ember a világon, aki ne valamilyen halálos betegség csírájával
született volna. Nagyon természetes, hogy törekednetek kell könnyíteni magatokon annak érdekében, hogy egyre jobb közérzettel tudjátok tenni azt,
amit tennetek kell a Földön. De a Föld soha nem lesz Mennyország, és boldog az, aki saját bajai, nyomorúságai helyett inkább mások vigasztalásával
törekszik tölteni napjait.
3. A te életed sem a földi születéseddel kezdődött. Neked is adósságot
kell törlesztened. A te karmikus sorsvonaladon megtapasztalt gubancok nem
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arra valók, hogy harcolj ellenük, hanem ezeket tudomásul véve igyekezz
megtanulni élni ezekkel a nehézségekkel. A karmikus gondoknak más orvossága valójában nincs is.
A te allergiád, amely pszichikai eredetű, s ilyen a szokatlan és nem indokolt fáradékonyságod is, olyan hiúsági komplexusokból táplálkozik, amelyek tudatos elfogadásuk által tudnak megfelelő önismeretre juttatni téged.
Ameddig valaki a mulandó élet mulandó problémáit nem teszi rá erre
az örökérvényű mérlegre: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” mindaddig
valójában nem képes helyesen kezelni ezeket. Vagyis boldogtalanná, nyugtalanná teszi saját magát!
Te, aki az örökkévalóság gyermeke vagy, bizony képes vagy arra, hogy
el tudd takarni tenyereddel a ragyogó, éltető Napot. Képes vagy arra, hogy
margóra, fényárnyékba helyezd a lényegtelennel a lényeget, a mulandósággal
azt, ami örök.
Hidd el, hogy benső békéd nem attól függ, hogy milyen vagy! A te benső békéd attól függ, hogy törekszel-e átélni a benned élő, a téged benső békével megajándékozni akaró, tehát az érted élő Isten jelenlétét. Minél jobban
igyekszel kicsiholni magadból hálaimákat, annál jobban fognak szűnni problémáid!
Megáldalak az ÁHÍTAT LELKÉVEL!"
*******************************************************
3451.
Kérdező: SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI!
1. Fogyatékos gyermekemet hogyan kezeljem?
2. Gyengének tudom magam életáldozatra.
3. Kérem az újjászületés és Lélekkeresztség kegyelmét!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Magadat kell mindig megfelelő módon kezelned, s akkor mindig
tudni fogod, hogy mit kell tenned. Magadat azáltal kezeled helyesen gyermekeddel kapcsolatban, ha egyre jobban tudatosul benned, nem annyira neki
van szüksége reád, hanem neked van szükséged őreá! Ő teszi lehetővé számodra, hogy felismerd, mennyit kell még fejlődnöd, okosság, türelem, határozottság, megértés és egyéb szeretetmegnyilvánulás terén.
2. Azt tudod, hogy Isten mindenkinél jobban szeret téged. Ha ezt komolyan elfogadod, akkor egyértelművé válik számodra az az igazság, hogy
erődön felüli helyzetben soha nem kíván Ő tőled olyat, amit meg kellene
tenned.
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Hidd el, te is állapotszerű vértanú vagy, de ez nem azt jelenti, hogy állandóan haldokolnod kellene! Isten sokkal gondviselőbb Isten, mint ahogy
azt ti valaha is el tudnátok gondolni.
Fölöslegesen ne fantáziálj gyengeségedről, mert Én - a te Jézusod nemcsak benned élek, hanem érted élek benned! Tehát az Én erőm a te erőd
is!
3. Te már újjászülettél! Feltétlenül át fogod élni azt a Lélekkeresztséget, amely által betölt téged Szentlélekkel az Én Atyám! E Lélek felken téged
arra a szeretni tanítást vállaló feladatra, amelyben Engem, Jézust, mint
UTAT, vállalni fogsz tudni!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3452.
Kérdező: HOGYAN TOVÁBB?
1. Köszönöm, hogy mindig velem vagy!
2. Köszönöm őrangyalomat!
3. Hogyan kell tovább fejlődnöm a szeretetben?
HANG: "Drága Gyermekem, kedves Barátom!
1. Hidd el, hogy Én, Jézus, nemcsak veled vagyok mindig, de érted vagyok veled mindig. Ez azt jelenti, hogy felmerülő gondjaid az Én gondjaim
is, és az Én erőm a te erőd is. A legfontosabb, hogy szíved békéjét meg tudd
őrizni. Így is mondhatom, meg tudjuk őrizni! Igen, mert sokkal jobban EGY
vagyok veled, semmint gondolnád!
Nagyon örülök annak, hogy hálás a szíved! Hálaimáid egyre csodálatosabban tudják csiszolni koronádat, amely reád vár, és egyre boldogítóbbá
tudják tenni lelkedet már itt a Földön is.
2. Őrangyalodnak is öröme vagy! Soha nem lesz lény a Földön a teremtmények között, aki úgy tudna szeretni téged, mint ő. De az ő szeretete
nagyon hozzá van kapcsolva a te imáidhoz!
Ne csak elalvás előtt fordulj hozzá, hanem reggel is kérd áldásomat őrangyalodon keresztül.
3. A SZERETET olyan élet, amelynek alapja a másikra figyelés! Ha figyelni, hallgatni tudsz azokra, akikről tudod, hogy jót akarnak neked, akkor
ez a viselkedésed, magatartásod olyan, mint a virágnak a napsugár. Ettől szépül, ettől illatozik, ettől nő fölfelé!
A te szeretetben kibontakozó életed is ilyen. A figyelem és a fegyelem!
Ezek teremtik meg számodra az Én, a te Jézusod boldogító jelenlétét!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
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*******************************************************
3453.
Kérdező: TÁRS UTÁN VÁGYOM!
1. Hogyan tovább?
2. Miért nincs társam?
3. Hogyan fejlődünk halálunk után tovább?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Ha Én, Jézus, konkrét választ tudnék adni kérdésedre, akkor te nem
lennél felelősséget vállalni tudó felnőtt ember. Én, Jézus, neked is csak elveket tudok adni, de e mondatban a „csak” nem kicsinyítést jelent, hanem
olyan korlátot Részemre, amely a te nagyságodat jelenti.
Megcéloznod mindenképpen azt kell, hogy napra lebontva vállald teendőidet. Este csak az tud benső békével nyugovóra térni, aki visszatekintve
elmúlt napjára, elmondhatja: „Uram, ma ennyi tellett tőlem!”
Számodra is hallatlanul fontos a fegyelem és a figyelem! Ezek kell
hogy éltessenek téged is! A naponkénti figyelem eléd tudja hozni a hogyan
továbbra szükséges választ, ha fegyelemmel párosul e figyelmed. A Rám figyelés befelé, a másokra figyelés kifelé hozzák létre azt a feladat-anyagot,
amelyet a befelé, tehát a Rám figyelésből kapott bölcsesség helyesen tud kezelni.
2. Kétségtelen, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Kétségtelen,
hogy nyitottnak kell lenned, tehát olyan várakozó álláspontot kell lelkileg elfoglalnod, hogy képes légy megfelelő időben megfelelő döntést hozni. De
ismét csak elveket kell mondanom.
Egyedül lenni valóban nagyon nehéz. Ennél már csak az nehezebb, ha
valaki nincs egyedül. Ezért szokták a legszigorúbb szerzetesrendnek nevezni
a házasságot. Ezt igazolja az, hogy egy kezeden meg tudod számolni ismerőseid körében azokat, akik boldogságuk lényeges elemének tartják társukat.
Ez tény!
3. Megértem, hogy szeretnél kapcsolatba kerülni elhunyt barátoddal.
Ha erre engedélyt kap, akkor álmodban jelentkezni fog nálad.
Ami pedig a halál utáni életben a fejlődést illeti, hát az pontosan olyan,
mint a halálon inneni! A szeretés és ismerés egymást erősítése, kibontása itt
is, ott is a lelki fejlődés útja.
Csak az képes a halál után látni Istent, akiben szeretet élt. E látás növeli a látóban a szeretést, és ez növeli benne a tisztább, nagyobb látást. Ez szintén táplálja a szeretetben való növekedést, s ez még csodálatosabb látásra jut-
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tatja az illetőt. Ennek a fejlődésnek soha nem lesz vége! Már egyik apostolom is szinte megszédült e gondolattól (1János 3;2)!
Megáldalak az ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
3454.
Kérdező: ISTENRŐL
Ki az Isten?
HANG: "Kedves Barátom!
Isten az a TÖKÉLETES ÖRÖKKÉVALÓ, aki térben és időben, emberi
keretben megjelent Általam, Velem és Bennem, Jézusban. Ha Velem foglalkozol, Vele foglalkozol. Amennyiben Engem megismersz, annyiban ismered
meg az Istent. Aki Engem lát, hall, megtapasztal, aki Bennem hisz, remél, az
az Istent látja, hallja, tapasztalja meg, az Istenben hisz és remél.
Higgyétek már el, hogy Én, Jézus, EGYLÉNYEGŰ vagyok az Atyával
a Szentlélek által! És azért jöttem közétek, hogy Általam, Velem és Bennem
bennetek éljen Isten tovább - emberi keretben - az idők végéig (János 14;23)!
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************
3455.
Kérdező: FÁJ A MÚLT
1. Meg van-e elégedve velem Jézus?
2. Bűntudatban szenvedek egy gyermek nem vállalása miatt.
3. Vállalhatok-e még gyermeket?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mivel erkölcsi életed hullámzó, ezért nem mondhatok egyértelmű
választ az első kérdésedre. Van, amikor meg vagyok elégedve veled, és van,
amikor nem vagyok megelégedve veled. A reggeli és az esti imáid a legalkalmasabb keretek arra, amelyekben közvetlenül tudatni tudom veled azt,
hogy milyennek látom kettőnk kapcsolatát.
2. A test és a lélek kapcsolata az emberben annyira szoros, hogy minden olyan tudatos roncsolás, amely a testen történik, fájdalmas sebet üt a lelken is. Mivel azt, ami megtörtént, nem lehet meg nem történtté tenni, ezért
nem elég egy tudatos testi roncsolás után egyszerűen csak bűnbánatot tartani,
s már rendben is van minden.
A következő szempontokra hívom fel figyelmedet.
a.) Mindenki csak önmagáért felel. Tehát, ha egy gyermek nem születhet meg, mert nem fogadják el őt, az a gyermek számára a lényeget tekintve
nem jelent semmit! Sok gyermek, anélkül hogy szülei tehetnének róla, meg82

születése után hamarosan meghal. Miért? Azért, mert nem önmaga, hanem
szülei miatt vállalta a megszületést! A szülőknek volt szüksége egy olyan
megtapasztalásra, amelyet gyermekük korai halála által élhettek át. A gyermek ezt már születése előtt előre látta, tehát nem azért született, hogy hosszú
földi élete legyen, hanem azért, hogy szüleinek alkalmat adjon az ő karmájuk
oldására.
b.) Így van ez részben a tudatosan visszautasított gyermek esetében is.
Azért részben, mert ebben az esetben nemcsak a gyermek halála miatt szenvednek a szülők, hanem helytelen cselekedetük miatt is, és az ilyen fájdalom
nagyon alázatossá tudja formálni azokat, akik emiatt szenvednek. Az alázatról pedig tudnod kell, hogy feltétlen feltétele az üdvösségnek. Csak azt érhet
felmagasztalás, aki alázatossá vált!
c.) Csak irgalmas Isten létezik! Nem vagy feljogosítva arra sem, hogy
magad fölött ítéletet mondj! Júdás, ha ezt tudomásul vette volna, nem lett
volna öngyilkos! Péter tudomásul vette ezt, s bár háromszor is megtagadott
Engem, Jézust, most mégis szent Péternek nevezitek őt, és joggal nevezitek
így! Viszolyognék leírni, de te elolvashatod, mit mond a Bibliában a Lélek
arról, aki nem akarja, nem tudja átlépni előző botlásait (Példabeszédek könyve 26;11).
3. Neked azt kell vállalnod, hogy Isten szándéka szerint élj éjjelnappal. A többi nem a te dolgod. Ismétlem: Csak önmagadért felelsz! Sem
cselekedettel, sem mulasztással ne akarj vétkezni! Nincs olyan, hogy utólag
nem tudod megtenni azt, amit utólag kell megtenned, ha gyermeket vállalsz.
A holnap mindig gondoskodik magáról (Máté 6;34)! Ha világos előtted, hogy
csak önmagadért felelsz, akkor azt is természetesnek fogod tartani, hogy ezt
más is (gyermek, unoka) el kell hogy mondja önmagáról.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
3456.
Kérdező: ELŐZŐ ÉLETEMRŐL
1. Mi a véleménye rólam Jézusnak?
2. Miben kell megváltoznom?
3. Szabad tudnom előző életem hibáiról?
HANG: "Drága Gyermekem, kedves kis Barátom!
1. Az a véleményem rólad, ami a te véleményed magadról. Igen, mert
lelkiismereteden keresztül mindig a Szentlélek szólal meg, és ha figyeled lelkiismereted hangját, akkor pontosan tudni fogod, hogy milyennek látlak.
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Ha jó szándék van benned, akkor lelkiismereted egyre tisztábban tudja
közölni veled az Én, a te Jézusod, a Szentlélek hangját, s így nemcsak te, de
környezeted is egyre jobban meg fogja tapasztalni általad az Én, a te Jézusod
szeretetét.
2. Mivel fejlődő lény vagy, ezért több-kevésbé minden téren vállalnod
kell a változást. Amit jónak látsz, azt éld meg, tedd még jobbá. Amit helytelennek ítélsz, azt igyekezz megszüntetni magadban. Nem vagy értelem nélküli bábú, ezért Én, Jézus, csak segíteni tudlak, de helyetted nem formálhatom az életedet!
Bizony nagyon fontos a rendszeres lelkiismeretvizsgálat mellett az,
hogy egyre jobban megismerj Engem, Jézust, akihez neked kell odaigazítanod lelkiismereted mikrofonját.
3. Nemcsak szabad, de kell is tudnod, hogy mit kell javítanod magadon! Mert azt, amit javítanod kell, azért kell javítanod, mivel valamikor elrontottad. Pontosan azért születtél a Földre, hogy előző életed hibáit felismerve, ezeknek ellentmondva eljuss arra az újjászületésre, amely nélkül
nincs üdvösség (János 3;3)!
Aki sokszor volt kicsapongó, annak keményen kell fognia a gyeplőt a
test rendetlen kívánságai megzabolázására. Aki nagyon szerette magát mutogatni, aki szívesen szólta le, gyalázta embertársait, annak a hiúság elleni
harcban kell adósságait törleszteni. Aki törtető volt, s mindig mások fölé
akart kerülni, annak a gőg ördögével, a kevélységgel kell megküzdenie, hogy
megfelelő alázatra, önismeretre és egyre tisztább, helyesebb Isten-ismeretre
jusson.
Akkor mondhatod magadról, hogy újjászületett ember vagy, ha mások
is észreveszik rajtad azt, hogy te valóban elfogadtál Engem, Jézust, Uradnak,
Megszabadítódnak, s valóban vállaltad azt a gondolkodás-átalakítást, amely
nélkül életátalakítás nem létezhet (Márk 1;15)!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
3457.
Kérdező: HOGYAN LÁSSAK?
1. Inkább a szívemmel lássak, mint az eszemmel?
2. Milyen lépéstől tartom vissza magam?
3. Kérem áldásod egy most kezdődő kapcsolatra.
HANG: "Kedves Barátom!
1. Nem jó szembeállítani a szívet az értelemmel! Én, Jézus, igaz, hogy
szívemre hivatkoztam, amikor kértelek benneteket, hogy jöjjetek Hozzám
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mindnyájan (Máté 11;28-29), de tanulni hívtalak benneteket, s már nyilvános
működésem kezdetén gondolkodás-átalakítást kértem tőletek (Márk 1;15).
Azt pedig nem kell külön magyaráznom, hogy gondolkodást átalakítani csak
értelmi munkával, tehát értelmesen gondolkodva lehet.
Inkább így mondanám! Itassátok át az általatok értelemmel jónak ítélt
meglátásotokat szeretettel, tehát szívetekkel, és az az érzelmi töltés, amelynek központja a szív, hordozzon mindig értelemmel is helyeselt igazságot!
2. Kificamodott bokád kétségtelen arra szólít fel, hogy vizsgáld felül
lépéseidet, de itt, nálad, nem valami konkrét lépés meg nem tételéről van szó,
hanem olyan önvizsgálatról, amelynek természetes következménye az egészségesebb, helyesebb önismeret, istenismeret, s az ezzel együtt járó tovább haladás azon az ÚTON, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat. (A nem
ártás, megbocsátás, segítés, s az ezeket átjáró másra figyelés). Ennek a haladásnak vállalása egyben a lelked fejlődését is magában hordja.
3. Örömmel adom áldásom rátok! Mint tudod, minden rossz egy elrontott jó. Amíg egy kapcsolatban nem kell az elrontással foglalkozni, addig annak a kapcsolatnak a Szentlélek a hordozója.
Megáldalak tehát benneteket a
SZENTLÉLEK FÉNYÉVEL, MELEGÉVEL, EREJÉVEL!"
******************************************************
3458.
Kérdező: IGAZAT ÍR EGY ÚJSÁG SÜKÖSDRŐL?
1. Egy „Golgota” című újságnak e mondatára szeretnék választ kapni:
„Pár hónapotok van arra, hogy felismerjétek önmagatokat.”
2. Sükösdön miért nem ismerik a HANG-könyveket?
3. Milyen gyógyítók a lélekgyógyászok?
HANG: "Kedves Barátom!
1. E kérdésedre attól kellene választ kérned, aki az említett mondatot
írta.
2. Sükösdön Én, Jézus, szenvedek médiumomban. De ő, bármennyire
is szeretetre méltó és mindent vállaló, tanításában jobban figyel azokra, akik
őt ott irányítják, mint az evangéliumaimra. Ő nem is ér rá arra, hogy annyira
behatóan foglalkozzék tanításommal, mint a HANG-médiumom. Bizony
okosan tenné, ha mondanivalóját kontrolláltatná a HANG-médiumommal.
Az Isten nem személyválogató, de szerepeket kiosztó. Általában mindig minden médium ki van téve annak a kísértésnek, hogy ne csupán a szerepét élje elétek, de valami mást is. Így volt ez Pál apostolnál is, és így van a
sükösdi médiumomnál is.
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3. E harmadik kérdésedre az előbb negatív kritikával illetett Pál mondására hívom fel figyelmedet: Mindent vizsgáljatok meg (1Tessz 5;21)! Csak
azt fogadjátok el, ami valamiképpen összhangban van az Én evangéliumaimban föllelhető igazságokkal.
Velem foglalkozni úgy, hogy az Általam kívánt gondolkodás-átalakítást
fel tudjátok vállalni, elsősorban nem imádságban, nem is áldozatvállalásokban, hanem a Bibliában található evangéliumok alapján, tanulás által lehet. A
Biblia minden részét ezekhez kell mérnie annak, aki hiteles képet akar kapni
Rólam, Jézusról! Bizony igaz, hogy jó lelkivezetésre gyakran alkalmasabb
egy hittudós, mint egy szent!
Korotok Mária-jelenései és egyéb kinyilatkoztatások mind-mind csak
annyiban hitelesek, amennyiben evangéliumaimmal alátámaszthatók! Ez áll
– természetesen - a HANG-könyvekre is!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************
3459.
Kérdező: SZENVEDEK A ROSSZ SZELLEMEKTŐL!
1. Hogyan tudnám félelmem legyőzni?
2. Szenvedem az ördög támadásait.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Aggályoskodásra hajló természeted mögött két olyan forrás van,
amelyek mindegyike akadálya a benned lévő szeretet kibontakozásának. Az
egyik forrás az, hogy nem hiszel eléggé Isten irgalmában. A másik az, hogy
még mindig abban bízol, hogy többre vagy képes önerődből, mint amit megteszel, tehát hiúsági komplexusok gyötörnek.
A szeretetnek nem a gyűlölet az ellentéte, hanem a félelem. A szeretet
olyan jelenlétem bennetek, amely jelenlét kibontakozása attól a bizalomtól
függ, amely bizalom nem abban áll, hogy gondjaitokat Rám bízzátok, hanem
abban, hogy magatokat bízzátok Rám gondjaitokkal együtt.
Neked már meg kell értened, hogy nem kész téglákat adok lelked építéséhez, hanem anyagot, erőt és képességet. Kapsz Tőlem, a te Jézusodtól
anyagot, gondolatokat és erőt, hogy a Lelkemtől kapott képességeiddel egyre
szebbé formáld benső magadat az Én, a te Jézusod örömére.
Az a félelem, amelyet értelmetlennek élsz meg, s mégis elvonja értelmedet, azért árnyékolja le benned a szeretet fényét, mert többet foglalkozol
magaddal, mint mással, másokkal, tehát olyan feladatokkal, amelyek előtted
állnak. Tedd meg azt, amit meg kell tenned! Erre mindig képes vagy!
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Nem érdekes a félelmed akkor, ha este elmondhatod Nekem: „Uram,
ma ennyi tellett tőlem!”
S itt jön be a második forrás. El kell fogadnod, hogy annyi tellett tőled,
amennyi. El kell fogadnod, hogy Én, Jézus, igenis a szándékod szerint fogadlak el, és nem tetteid szerint. Hidd el, lélektani képtelenség mindig jó szándékkal soha sem eleget tenni! Hidd el, nem igaz az, hogy nem elég a jó szándék! Csak a sátán világa duruzsolja fületekbe, hogy ne legyetek megelégedve
jó szándékotokkal. Ne, mert ha megelégedtek, akkor bennetek megjelenik az
az égi béke a Földön, amely az Általam, Jézus által, elgondolt alkalmazkodásotok művészete, s szebb lesz nemcsak bennetek, de körülöttetek is az élet!
2. A földi halál után meglehetősen élesen elhatárolódik egymástól az a
három terület, amelyet Mennyországnak, tisztítóhelynek és pokolnak neveztek. A Földön e három egymásba gyúrtan tapasztalható. Nincsenek élesen elhatárolva egymástól. Amint átjárnak benneteket a rádió hullámai, úgy átjár
benneteket a szellemvilág, mint erkölcsi létrend, valamennyi dimenziója.
Még Engem, Jézust, is csak egy időre hagyott el a Sátán (Lukács 4;13)!
Örülök, hogy jó szándékodhoz semmi kétség nem fér!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
3460.
Kérdező: LÉLEKKERESZTSÉGRŐL, KÁROMKODÁSRÓL
1. A Lélekkeresztség megérezhető?
2. Unokám iskoláztatását segítem. Helyesen teszem?
3. Egy káromkodós hölgyhöz járok dolgozni.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amelynek lényegéhez tartozik az, hogy érzelemmel átitatott megtapasztalás!
Amint a szerelem érzése sem fejezhető ki szavakkal, úgy a Lélekkeresztségben átélt istenélmény sem. Ahány ember, annyiféle. De mind megegyezik abban, hogy Isten szeretetét tapasztalati, tehát érzelmi szinten is átélték.
A Lélekkeresztségben bizonyos emberi tulajdonságok kitisztulnak, fölerősödnek (lélekbe látás, jövőbe látás, tanítás, gyógyítás, stb.) mások javára.
E kitisztult, felerősödött tulajdonságokat nevezitek karizmáknak.
A Lélekkeresztségnek tehát elsődleges célja az, hogy a nem személyválogató, de szerepeket kiosztó Isten megfelelő feladatra keni fel az illetőt a
Szentlélek által. Nekem – Jézusnak – is, mint embernek, részesülnöm kellett
ebben (Lukács 4;18-19)!
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2. Erődön fölüli munkát csak akkor szabad vállalnod, ha még nem jutottál el arra a lelki érettségre, amelyben egyértelművé válik előtted, hogy Istenért kell áldozattá válnod, és nem földi célokat maga előtt görgető gyermekért, unokáért, mulandó értékekért.
Szíved békéjénél nagyobb érték számodra nem létezhet! Te csak önmagadért felelsz, mint ahogy unokád, leányod is önmagáért felel. Senki nem
lesz boldog attól, hogy más beleszakad a munkába csak azért, hogy neki
könnyebbek legyenek a külső körülményei!
Bizony a vérkötelék az egyik legkegyetlenebb kötelék! Benső szabadságra csak az tud eljutni, aki ezt is le tudja oldani magáról.
3. A káromkodós hölggyel kapcsolatban, aki megkérdezte tőled, hogy
hol volt az Isten, amikor ő a koncentrációs táborban volt, azt kellett volna
mondanod, hogy a koncentrációs táborban volt. Isten feltétlenül ott van mindenütt, ahol valakit bántanak (Máté 25;35-36 és 42-43)! Aki nem vigyáz a
benne élő Istenre, arra nem tud vigyázni Isten, sem a koncentrációs táborban,
sem másutt. Abban csak szenvedni tud Isten úgy, mint a káromkodó hölgyben is.
De azért ne bántsd őt! Nem az igaz Istent szidja ő, hanem azt a torz istenképet, amely valójában nincs is! Bár nagyon bután, de így tudja levezetni
benső feszültségeit. Legtöbb káromkodós ember nem gonosz, hanem buta,
tehetetlen, neveletlen, szellemileg, lelkileg, testileg terhelt. Mit lehet az ilyen
embertől várni? Szeresd őt, és amikor káromkodik, olyankor mondj el egy
dicsőítő fohászt. Így az ő káromkodása, amely tulajdonképpen egy nem létező Isten ellen irányul, felhívja figyelmedet arra, hogy a valós, létező Istent
dicsőítsd.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3461.
Kérdező: JÁRJAK SZENTMISÉRE?
1. Menjek vagy ne menjek naponta szentmisére?
2. Szeretném Jézust tanítani!
3. Mit kell tennem gyermekeimért, rokonságomért?
HANG: "Drága Gyermekem!
Már évek óta csak három kérdésre válaszolok nektek. Ezt azért teszem,
mert nagyon szeretlek benneteket, és azt kívánom, hogy igyekezzetek megismerni az eddig Általam megválaszolt immár 3461 levélre adott gondolataimat, elirányításomat. Nemcsak azért teszem ezt, mert értelmetlennek tartom
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állandóan ismételni Magam, hanem azért, hogy tevékeny szellemi munkára,
gondolkodásotok átalakítására ösztönözzelek benneteket.
Messze túl vagyok már a tízezredik válaszon, és ti nem elégedhettek
meg azzal, hogy csupán a saját problémáitok megoldására kapjatok megoldást! Nektek meg kell tanulnotok másokon is segíteni tudni azáltal, hogy az
Általam, a te Jézusod által átvilágított kérdések ismeretében tudjátok megélni a szeretni tanítás nem kis feladatát.
1. Ha férjeddel összhangban jársz naponta szentmisére, akkor senki a
világon ennek nem mondhat ellent. Ha lelki atyád helyteleníti ezt a döntésedet, akkor ezt csak azért helytelenítheti, mert olyan információk jutottak el
hozzá, amelyek téged kötelességmulasztással vádolnak. Az természetes, hogy
semmiféle szertartáshoz nem menekülhetsz a kötelességed teljesítése elől.
De egy családban, ha a szülők megegyeznek olyasmiben, ami nem bűn, akkor még a pápának sincs joga ennek ellent mondani!
2. Az tanít Engem, Jézust, aki nem választja el tanításomat a személyemtől. Az nem választja el tanításomat a személyemtől, aki az ellenségszeretést és a mindent odaadást nem az egyházi tanoktól teszi függővé. Tehát
az „inkább szeressétek ellenségeiteket” (Lukács 6;35) és a mindenről való
elvi lemondás, mint feltétlen feltételt vállalás hirdetése (Lukács 14;26-33),
nem maradhat hangsúlyárnyékban ott, ahol Engem, Jézust, akar tanítani valaki!
Valami félelmetes dolog az, hogy az előbb említett két lukácsi szöveget
annyira kimagyaráztátok az elmúlt kétezer év alatt, hogy ma már ezeknek
szinte semmi erkölcsi hatóereje nincs.
3. Mindent magadért kell tenned! Csak magadért felelsz, amint környezeted minden tagja is csak önmagáért felel. Érted sem felel senki! Senki
nem hivatkozhat másokra a FÉNNYEL való nagy találkozáskor! A helyes
önszeretet ellentéte az önzésnek! Az önszeretet CSÚCSÉRTÉK! Mindent
megelőz! Ez főparancs (Máté 22;39)! De erről beszél Máté 16;26 része is!
Nem te, de az Isten sem tud senkit Istennek tetszővé tenni. Bizony
igaz: mindenki önmagáért felel, függetlenül attól, hogy mások hogyan viselkedtek vele szemben, hogyan viszonyultak hozzá!
Megáldalak annak a felismerésnek a lehetőségével, hogy számodra a
legfontosabb a saját szíved békéje! FOGADD ÁLDÁSOMAT!"
******************************************************
3462.
Kérdező: KARJAIMBAN HALT MEG GYERMEKEM! MIÉRT?
Egy édesanya: harmincnyolc éves fiam a karjaimban halt meg.
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HANG: "Drága Gyermekem!
Fiad olyan csodálatos világban van, amely minden képzeletét felülmúlja! Te, aki szereted őt, örülj annak, hogy nemcsak véget értek szenvedései, de
emberi szavakkal kimondhatatlan öröm és boldogság járja őt át, és nagyon
reméli, hogy az ő boldog örömét hamarosan veled is megoszthatja!
Hidd el, Isten valóban JÓ! Fiad ezt már nem hiszi, hanem tapasztalja.
Neked hinned kell ezt, mert szíved békéjét csak akkor láthatod meg önmagadban, ha hiszel Isten jóságában.
Arra a kérdésedre, hogy miért kellett fiadnak annyit szenvednie, most
nem akarom részletezni, mert ez számodra nem lenne orvosság. De tudnod
kell, hogy gyermekednek is voltak előző életei, és ő most már azért nagyon
boldog, hogy rád várva, rád számítva nem kell többé megszületnie a Földön.
Ő minden adósságát letörlesztette! Bár mindannyitokról elmondhatnám ezt!
Bízzál, bízzál és újra mondom, bízzál! Istent nagylelkűségben nem lehet felülmúlni! Én, Jézus, azért is jöttem közétek, hogy ezt megértessem veletek!
Megáldalak az ÉLŐ HIT és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
3463.
Kérdező: URAM! ADD, HOGY LÁSSAK!
1. Tisztánlátó szeretnék lenni!
2. Mit tartasz fontosnak számomra?
HANG: "Drága Gyermekem!
Nagyon örülök kérdésednek. Nem látó, hanem tisztán látó akarsz lenni.
Ennek két feltétele van részedről, amelyet egy szóban foglalhatok öszsze: ALÁZAT.
Tisztán látni nem az alázatoskodó, hanem a valóban alázatos lélek képes. Az, aki a meglátott jóért minden gyalázatot, megaláztatást vállal, s
ugyanakkor nyitott a jobb irányában. Tehát nem tartja magát csalhatatlannak,
de nyitottsága nem vezetheti őt elvfeladásba. Vagyis, csak akkor változtat nézetén, ha Rám, Jézusra, hivatkozva mondanak neki jobbat, mint amit pillanatnyilag jónak lát!
Tudnod kell, hogy szellemi munka és nyitottság nélkül nincs lelki,
szellemi előrehaladás sem! Értetek és veletek mindent, de nélkületek semmit! Ezt az elvet megváltozhatatlannak tartom! Senkinek nem töltök tölcsérrel a fejébe csodálatos tanítást, és senkit nem áldok meg olyan tisztánlátással,
amely kikerülhetővé tenné részéről azt a szellemi munkát, amely gondolko-
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dásának átalakításához szükséges. Sajnos ezt legtöbben nem hiszik el, s így
bedőlnek olyan tanításoknak, amelyekért szellemileg nem dolgoztak meg.
Hiába mondom gyakran, hogy értelmes ember értelmetlen dolgot sokáig vállalni nem tud. Nem hiszitek el, hogy nem kívánok olyan hitet az erkölcs
területén, amelyet értelemmel alá ne lehetni támasztani. A jelenlegi pápa éppen most ad ki egy olyan enciklikát, amelyben arról tesz tanúságot, hogy az
értelmet és a hitet nem szabad szembeállítani egymással! Ez az erkölcsi rendre is, sőt erre vonatkozik a legjobban. Ezt el kell fogadnotok, ha erkölcsileg
értelmesen tisztulni akartok! Márpedig kell hogy akarjatok, ha jó szándék
van bennetek!
Tisztánlátásodnak tehát feltétlen feltétele az, hogy vállalj szellemi
munkát (tanulást!) gondolkodásod átalakítása érdekében.
Nagyon fontos, hogy ne látni akarj, hanem tisztán látni! Látást az ördög is tud adni. Tisztánlátást csak Én, Jézus, tudok adni annak, aki a legtermészetesebb eszközöket, tehát értelmének használatát felvállalja ennek a
célnak az érdekében.
Az evangéliumok komoly tanulmányozását, boncolgatását, imában átelmélkedését addig kell folytatnod, amíg értelmet megnyugtató választ nem
kaptál kételyeidre! Ha ezt vállalod, akkor bizton remélheted, hogy megkapod
Tőlem, Jézustól, a tisztánlátás adományát Szentlelkem által!
2. Azt tartom fontosnak, hogy legyen komoly reggeli imád. A választott
nép csak akkor szedhetett mannát életének fenntartásához, ha még napfelkelte előtt felkelt, és szedett belőle. A reggeli ima az a lehetőség, amelyet ha
komolyan veszel, akkor égi, szellemi, lelki mannában tudlak részesíteni téged!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
3464.
Kérdező: FÉRJEM MÁR ALIG KIBÍRHATÓ!
Iszákos férjem már alig kibírható. Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!
E földi élet poklában gyakran úgy érzed, hogy az a külső nyomás, amelyet iszákos férjed jelent számodra, már-már összeroppant. Ilyen esetben nagyon nehéz, sőt, üres szavaknak tűnik hivatkozni arra, hogy „nagyobb az, aki
bennetek van, mint aki a világban van” (1János 4;4). Pedig csak ennek komoly átélése tud megnyitni olyan erőforrásokat benned, amelyek képesek a
leglehetetlenebb helyzetben is biztosítani számodra azt a szívbékét, amely
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érezteti veled nemcsak azt, hogy jelen vagyok benned, hanem azt is, hogy érted vagyok jelen benned!
A te életedet is „boldog” életnek álmodta meg a Teremtő! Ennek lehetőségét Ő feltétlenül biztosította eddig is, és biztosítani fogja a jövőben is
számodra. Ha ezt te most nem így látod, annak egészen biztosan nem az az
oka, hogy a jó Isten rossz Isten, hanem az, hogy életed, életeid eddigi döntései olyanná formálták sorsodat, amilyennek most éled meg. Mit jelent ez
egyszerű szavakkal kifejezve? A következőt:
1. Te is adósságtörlesztés okán jöttél a Földre. Neked sem ez az utolsó
földi születésed az első. Az Isten, aki a végtelen Szeretet, számodra sem a te
akaratod ellenére tette lehetővé jelen sorsodat!
Amikor férjhez mentél, nyilván nem tudtad, mi vár rád. Ne okold hát
magadat emiatt. Meg kell erősödnöd abban, hogy jelen sorsod számodra nem
lehet hátrány! Meg kell erősödnöd abban, hogy valóban nagyobb az Én, a te
Jézusod építő, buzdító, vigasztaló jelenléte benned, mint a férjedből áradó
romboló, kétségbeejtő, elkeserítő erők hatása feléd.
Ezt lélekben csak akkor tudod feldolgozni, ha értelmileg is belátod,
hogy nem kell magadra sem haragudnod eddigi helytelen döntéseidért, de
vállalnod kell az ezekkel járó következményeket.
Jelen életed e kikerülhetetlen „következményekkel” való találkozás. S
meg kellene tanulnod hálát adni nemcsak az eddig kapott jókért, de azokért a
szenvedésekért is, amelyek kezdenek megtanítani téged arra, hogy boldogságod nem a rajtad kívül élő férjedtől, nem a vele való kapcsolatodtól, hanem a
benned élő Istentől, a Vele való élő kapcsolatodtól függ! E kapcsolat hitben
történő elfogadása mindig rendelkezésedre áll!
2. Az a rövid kis idő, amit itt a Földön el kell töltenetek, pontosan arra
való, hogy megkérdezzétek magatoktól: „mi ez az örökkévalósághoz képest?” Ez nem menekülés a jelen problémáinak felvállalása elől, hanem ennek ellenkezője!
A berúgott ember menekül. Az örökkévalóságban gondolkodó ember
szembesül. A menekülő bódul. A szembesülő rálépett a benső békét, tehát a
földi életben elérhető legnagyobb boldogságot jelentő út isteni valóságára.
Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************
3465.
Kérdező: EGY RÓLAD SZÓLÓ KÖNYV PROBLÉMA SZÁMOMRA!
1. Egy könyv sugalmazójáról kérdezem a HANG-ot.
2. Egy fénysávot láttam. Mit jelent ez számomra?
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HANG: "Kedves Barátom!
1. Az említett könyvvel kapcsolatban osztom veled véleményedet. De
azért nem kell oly „feketén” látni a dolgokat! Ezekben az „utolsó” időkben,
amikor túlontúl sok sugallat érkezik hozzátok - a szellemvilágot tagadók ellentételezéseképpen -, nem annyira a szellemek rosszhiszeműsége, hanem
inkább a sugallatokat kapók szellemi rendezetlensége folytán kaptok téves
információkat. Bár ehhez hozzátartozik a szellemek egyre nagyobb szabadság-köre irányotokban. Nem kell ezen meglepődnöd!
Én, Jézus, mindent elmondtam nektek, ami egyáltalán boldogságotokat
illetően elmondható volt. Akár kifejtésben, akár magjában, de valóban a teljeset megkaptátok, s felismerhetitek az evangéliumaim és józan eszetek
használata révén, ha nevemben rendszeresen összejöttök problémáitok kitisztázására.
Éppen ezért, mert minden a birtokotokban van, a szellemvilág sok „lakójának” szabadságában áll már olyan információkat is eljuttatni hozzátok,
amelyek nem árthatnak nektek akkor sem, ha nem azonosak, sőt, ellentétesek
az Én, a te Jézusod tanításával.
Téved az, aki azt hiszi, hogy a szellemvilágban mindenki kristálytisztán lát! A ti szellemi fejlődésetek arányában kapnak a szellemvilág lakói egyre nagyobb szabadságot arra, hogy kommunikálni tudjanak veletek. E lehetőségük részben felfokozódott, részben korlátozódott azóta, hogy Én, Jézus,
megjelentem a Földön. S minél nagyobb lehetőségetek van Engem, Jézust,
egyre tisztábban és egyértelműbben felismerni, annál nagyobb lehetőségük
van a szellemi lényeknek kommunikálni veletek.
A szellemi lények hatására csak azok távolodnak el Tőlem, s azok kerülhetnek tévutakra, akik nem Engem, Jézust, fogadnak el ÚT-nak! Vagyis
akik elsősorban nem arra vállalkoznak, hogy az Általam meghirdetett „új parancs” megvalósításán fáradozzanak. Nem arra vállalkoznak, hogy a másikra
figyelésből kiindulva a senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsátást és
a szolgáló szeretet megvalósítását tűzzék zászlójukra.
A természetes szellemi fejlődésetek folytán ma már nagyobb biztonsággal kezelhetitek tanításomat és a különböző szellemi sugallatokat, mint
ezt előbb tehettétek volna. Elérkeztetek arra a fejlődési fokra, amelyen már a
vak engedelmeskedtetést méltatlannak tartjátok önmagatokhoz.
Vannak azonban a Földnek olyan részei, amelyekről ez még nem
mondható el. E helyeken az emberi tekintély, Istenre hivatkozva, nem fék,
hanem áldás is lehet. Attól függően, hogy az ottani vallási vezetők gonoszak

93

vagy tudatlanok. Ha gonoszak, akkor fék. Ha tévedésben vannak, akkor tudnak segítséget nyújtani azoknak, akik fejlődni akarnak e téren is.
2. Az általad látott tölcsérszerű fénynyaláb és amit ebben láttál, el akarja mélyíteni benned azt a gondolatot, hogy az, aki Engem, Jézust, befogad
életébe, az missziót, küldetést vállalt fel! Adj hátát ezért!
Megáldalak az OKOSSÁG és a HŰSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************
3466.
Kérdező: TANÁCSTALAN VAGYOK
1. Férjemnek valóban skizofréniája van?
2. Vállalhatunk-e közös gyermeket?
3. Mit tegyek, hogy rajta maradjak az ÚT-on?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Többé-kevésbé mindenkiben „megosztott” én próbálja kifejteni hatását. Ennek van egy szintje, amikor olyan szellemi erők vehetik kezükbe az
irányítást, amely szellemi erők az általatok skizofréniának nevezett tudathasadást idézik elő. Nagy szerepet játszanak ebben a magatokkal hozott
karmikus görcsök milyenségei.
Túlságosan leegyszerűsíteném a dolgot, ha kijelenteném, hogy férjed
skizofrén. Akit ebbe a skatulyába helyeztek, arról azt mondjátok, hogy beszámíthatatlan. Tehát erkölcsileg nem felel önmagáért. Korántsem így áll a
dolog! Igaz, hogy senkiről nem tudjátok patikamérlegszerűen megállapítani,
hogy ki mennyire beszámítható, de ez nem jelenti azt, hogy Előttem, Jézus
előtt, sem mérhető fel a felelőssége.
Azért nem mondok sem igen-t, sem nem-et e kérdésedre, mert mindkét
válaszom helytelen következtetéseket indítana el benned.
A te számodra a lényeget tekintve nem az a fontos, hogy ő milyen, hanem az, hogy te milyen vagy hozzá. Neked magadnak kell rendre felmérned
magadban azt a szeretet-megnyilvánulásodat, amely a te szíved békéjét van
hivatva biztosítani. Te is csak önmagadért felelsz. Férjed, bármilyen állapotban is van, nem tudja kikerülni azt, hogy lelke mélyén ne neki kelljen döntenie arról, hogy hogyan akar viszonyulni Hozzám, Jézushoz!
2. E második kérdésed mögött az áll, hogy nemcsak bizonytalan vagy,
hanem azt tartanád jónak, ha Én, Jézus, átvállalnám a felelősséget döntésedért. Ez nem megy. Te úgy akarsz dönteni a jelenben, hogy előbb ismerd a
jövőt. A jelenben nem a jövő ismeretében kell döntened, hanem a jelen
FORRÁSÁNAK az ismeretében.
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A Forrás Én, Jézus, vagyok! Ha te azt mondod, hogy Rám bízod magadat, s éled azt a természetes ösztönéletet, amely az értelem kontrollja alatt a
jelenben nyugalmat ad neked, akkor jól cselekedtél. Ha jelen döntésed éppen
értelmed miatt nyugtalanná tenne, akkor nem szabad ilyen döntést hoznod.
Ez azt jelenti, hogy csak biztos lelkiismerettel szabad erkölcsi döntést hoznod. Tehát csak arra mondhatsz igent, amiről tudod, hogy erkölcsileg jó.
Amíg ebben nem vagy biztos, addig sem Rám, sem másra hivatkozva nem
szabad döntened.
3. Én, Jézus, vagyok az ÚT! Aki Engem, mint UTAT vállalt, annak
nem kell tartania attól, hogy akarata ellenére elhagyhatja ezt az utat. Nem.
Angyalaimmal nagyon vigyázok arra, hogy erején felüli kísértés senkit ne érjen. Aki Velem indul el naponta, aki Értem él mindig, az feltétlenünk fog
időnként lelkiismeret-vizsgálatot tartani. Amikor ezt teszed, akkor Én, Jézus, közvetlenül foglak tájékoztatni arról, hogy itt és most mi a teendőd hűséged erősítése érdekében.
Kérdésedre tehát konkrét választ konkrét helyzetekben tudok adni. Abban biztos lehetsz, hogy Én soha nem hagylak el! Hűségem tehát mindig töretlen marad irántad! Abban is biztos lehetsz, hogy véletlenül, tudatlanul te
sem hagyhatsz el Engem.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3467.
Kérdező: SZIGORÚSÁG ÉS SZERETET
A szigorúság és a szeretet hogyan járhat együtt?
HANG: "Kedves Barátom!
A szigorúság és a szeretet, két annyira más világ, hogy a kettőnek sem
szembenállását, sem azonosságát nem lehet együtt emlegetni.
Ha a szigorúság alatt a precizitást érted, akkor ennek semmi köze sem
a szeretethez, sem a szeretetlenséghez. Ha a szeretetet az engedékenységhez
méred, akkor szintén nem lehet sem szeretetről, sem szeretetlenségről beszélni.
Szoktatok ugyan beszélni arról, hogy emberi kapcsolataitokat ne az engedelmesség, hanem az engedékenység jellemezze, de ez egy egészen más
kategória.
Mi hát a helyzet? A következő: A szeretetnek igazságban kell megnyilvánulnia, és az igazságnak szeretetben. A te esetedben az igazság alatt egy
megállapodáson nyugvó rend megtartását kell érteni.
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Kétségtelen, hogy a számonkérés helyett az érdeklődésre kell tenned a
hangsúlyt. Ami valakit érdekel, az iránt érdeklődik. Akinek nyugodt a lelkiismerete, azt nem zavarja, ha valaki érdeklődik. Akit zavar, az rejtegetni akar
valamit, amiről pedig tudja, hogy előbb-utóbb e rejtegetés problémát fog
okozni.
Ha a szigorúság alatt következetességet értesz, akkor magaddal szemben és másokkal szemben is mindig szigorúnak kell lenned mindaddig, amíg
nyitottságod a jobb irányában mást nem javasol.
Aki lezárt, az nem szigorú, hanem szeretetlen önmagával szemben is és
másokkal szemben is. A szeretet és a jobb felé megélt nyitottság, tehát az
alázat, mindig kötelez!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
3468.
Kérdező: ÉDESAPÁNKRÓL
1. Miért a templomban halt meg édesapánk?
2. Újra leszületett apánk egyik dédunokájában?
3. Miért nem szeretem a nagy vizeket?
HANG: "Drága Gyermekem!
Az eddig megjelent több, mint harminc Hang-könyben már annyi kérdésetekre válaszoltam, hogy ma már csak három kérdésére válaszolok minden kérdezőnek.
1. Ha jól belegondolsz e kérdésedbe, akkor nem azt kérdezed, hogy
miért pont templomban halt meg édesapád, hanem hálát adsz Istennek azért,
hogy édesapád szent helyen fejezhette be földi pályafutását!
Bár mindenkiről el lehetne mondani, hogy szent helyen lépett át abba a
szentélybe, amelyet Isten színről színre látásának neveztek!
2. Nem. Csak akkor lehet szó valaki újraszületésének felismeréséről,
ha az, akinek újra kell születnie, valami egészen különleges küldetéssel jön
közétek, s erről valamiképpen már előre kapnotok kell bizonyos előre mutató
jeleket. Ilyen volt Illés Jánosban.
3. Valóban átéltél előző életeidben olyan vízi katasztrófákat, amelyek
még ma is félelmet ébresztenek benned. De ebbe a félelembe nem szabad belebonyolódnod. Bizonyos értelemben át lehet lendülnöd ezeken. Ez tehát inkább „emlékezés”, mint előre figyelmeztetés. De az okosság és óvatosság
ezen a téren sem árt!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
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3469.
Kérdező: A KÉNYSZEREVÉSRŐL
A kényszeres evési megkötözöttségéből szeretnék kigyógyulni!
HANG: "Drága Gyermekem!
Kérésed részben egyszerű, részben összetett. Egyszerű, mert a vevésnek, a bekebelezésnek, a birtoklásnak benső rugóit kell felismerned magadban. Összetett azért, mert e rugók különböző erkölcsi tartalmat hordoznak.
Míg nem szabad lemondanod arról, ami lelkileg, szellemileg gazdagít, addig
meg kell tanulnod lemondani arról, ami az önzésedet táplálja.
Szívesen segítek neked abban, hogy egyre jobban felismerd, mi az,
amiről nem szabad lemondanod, és mi az, amiről törekedned kell lemondani.
Nem szabad lemondanod arról a kényszerről, amely a szellemileg egyre jobb felé akar irányítani téged. Tömören: nem szabad lemondanod arról az
alázatról, amely érzékelteti veled, hogy szellemileg gazdagodnod kell, mert
szegény vagy, és ez a szegénység nem szükségszerű.
Amiről viszont törekedned kell lemondani, az az, ami a testiség körébe
tartozik. Testileg nem szabad kímélned magadad, mondván, hogy neked enynyi és ennyi pihenésre, testi regenerációra szükséged van. Tehát le kell mondanod arról a lustaságról, amelyet már oly jól megideologizáltál magadban.
A sok tevékenység és a lustaság nem ellentétesek egymással. Kétféleképpen lehet valaki lusta: Vagy úgy, hogy nem csinál semmit. Ez a kevésbé
veszélyes, mivel ez sokáig nem megy. Vagy úgy, hogy nem azt teszi, amit
tennie kell. E második lustasági formával tönkreteheted egész életedet!
A lustaságnak ez a formája szinte mindig evéskényszerben nyilvánul
meg! Maga a médiumom is felismerte ezt önmagán! Ez tehát bárkinél előfordulhat, és nincs kapcsolatban azzal a szereppel, amelyet a Szentlélektől
kaptatok.
Nagyon szeretlek, és megáldalak az egészséges
ÖNFEGYELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************
3470.
Kérdező: A POKOLRÓL ÁLMODTAM
1. Nem érdemlem meg jelenlegi sorsomat.
2. Élettársammal megszakítottam a kapcsolatot.
3. Azt álmodtam, hogy a pokolban jártam.
HANG: "Kedves Barátom!
1. Nagyon tévedsz! Ha ismernéd eddig elmúlt életeidet, akkor hálát adnál azért, hogy jelenleg ezt a sorsodat kell vállalnod! Önmagaddal szemben
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nagyon elfogult vagy! Azért van ez, mert szinte egyáltalán nem ismersz Engem, Jézust! Ha az evangéliumok napi olvasmányaid lennének, akkor egészen másképpen látnád az életedet! Bizony, bizony mondom neked, nagy tévedésben vagy!
2. Te úgy gondolod, hogy életedből még sok van hátra, mivel fiatalnak
tudod magad. E téren is tévedésben vagy! Mit gondolsz, mi az az örökkévalósághoz képest, ami neked még hátra van? Szinte semmi!
Te megszakítottad azzal az élettársaddal a kapcsolatodat, aki által életed bizonyos értelemben tovább folytatódik fiadban. Tehát felelősséget nem
vállalva magadért, azt szeretnéd elérni, hogy Én, Jézus, a te szolgálatodra álljak. Te nem álltál szolgálatára annak, aki gyermeket vállalt tőled, de te elvárnád, hogy Én, Jézus, szolgáljalak ki téged. E kívánságod enyhén szólva nevetséges!
Hidd el, hamarosan találkozni fogunk, és akkor be fogod látni, hogy
amit te akarsz, azt az önzésed táplálja, és nem az az szeretet, amely komoly
áldozatra is képes.
3. Álmodban kaptál bizonyos jelzést arra, hogy másképpen kell gondolkodnod, de Én, Jézus, nem alkalmazhatok erőszakot veled szemben sem.
Nem tudok helyetted megtérni!
Álmodban jelzést kaptál arról, hogy nem szükségszerű meghalni valakinek ahhoz, hogy a pokolban tudja magát. Az, hogy te onnan kikerültél, kell
hogy reménnyel töltsön el. E remény azonban élő forrásból kell hogy táplálkozzék! Ilyen élő forrás e válaszom is!
Megáldalak a HELYES FELISMERÉS LELKÉVEL!"
*******************************************************
3471.
Kérdező: SAJNOS, ELBUKTAM!
1. Elbuktam. Elszomorította ez Jézust?
2. Mi a véleménye rólam Jézusnak?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Ha hiszed, ha nem, Engem, Jézust, egyedül az szomorít el, ha azt látom, hogy nem akartok boldogok lenni! Engem semmi más nem tud elszomorítani. De ne gondoljátok, hogy ez kevés!
Aki szeret, az nagyon szenved, amikor azt látja, hogy akit szeret, az
nem szereti önmagát. Minden elbukás arról tanúskodik, hogy ellensége önmagának az, aki nem tud „lábon” maradni.
Senki és soha nem szerethet úgy téged, mint Én, a te Jézusod! Neked
nemcsak azért kell hűségesnek lenned Hozzám, mert Én mindenkor hűséges
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vagyok hozzád, hanem azért is, mert amikor hűtlen vagy, akkor természetellenes vagy, tehát Ellenem dolgozol magadban.
Sok gyermekem van, akik büntetésemtől félnek, s ez tartja vissza őket
a rossztól. Ez nem jó alapállás! Én, Jézus, soha nem büntetek meg senkit!
Önmagát bünteti az, aki nem szándékom szerint dönt olyankor, amikor döntés előtt áll. Minden olyan döntés, amely Ellenem van, a ti számotokra természetellenes döntés. Tehát már eleve magában hordja a szenvedésnek azt a
fullánkját, amelyet ki lehetett volna kerülni! Bizony úgy is lehet mondani,
hogy Belém szúrja saját szenvedésének fullánkját, mert szeretem őt.
2. Véleményem rólad mindig IGAZSÁGBAN nyilvánul meg. Tehát
mindig attól függ, hogy milyen vagy. Ha reggel megbeszéled Velem elinduló
napodat, és este ugyancsak időt szánsz arra, hogy Velem mérd fel az elmúlt
napodat, akkor mindig képes leszel olyan „pályamódosítást” végezni, amire
szükséged van, hogy harmonikus kapcsolatban maradj Velem.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
3472.
Kérdező: FELADATOMRÓL
1. Mi a legfőbb feladatom?
2. Újraszületett rokonomat láttam a 3-dik szememmel?
3. Keressek társat magamnak?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha valamilyen különleges feladatra gondolsz, akkor meg kell mondjam neked, hogy sajnos Engem képviselni a ti korotokban ugyancsak különleges feladat. Ma látni, hallani, gyógyítani, jövendölni akartok, mert úgy
gondoljátok, hogy ezek és ezekhez hasonló „isteni adományok” által lesz
szebb az életetek.
A valóság az, hogy legfőbb feladata mindazoknak, akik Engem, Jézust,
el/befogadtak életükbe, belülről kell elindulniuk kifelé, tehát a gondolkodásátalakítás feladatát kell felvállalniuk, hogy a szeretni tanítást, mint legfőbb
küldetést teljesíteni tudják.
Én, Jézus, új parancsot adtam nektek! Úgy szeressétek egymást, ahogy
Én szerettelek titeket (János 13;34)! Ennek megvalósításához kikerülhetetlen
az Engem tanulmányozás az evangéliumaim, a HANG-könyvek, az ezekkel
szinkronban lévő írások alapján, és minden olyan találkozások, összejövetelek alkalmával, amelyek az Én nevemben történnek.
Az Általam felkínált szeretet alapja az a másikra figyelés, amelynek
következménye az, hogy egyre magasabb fokon tudjátok megélni az Általam
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megkívánt alkalmazkodás művészetét. Tehát úgy élni békében másokkal,
hogy elveiteket föl nem adjátok!
2. Ha elfogulatlanok akartok maradni, akkor ne akarjátok felismerni
rokonaitokat gyermekeitekben, unokáitokban. Értem, Jézusért, kell szeretettel viselkedni mindenkivel szemben, és nem azért, mert valami régi emlék
segítségével kicsiholható belőletek bizonyos szeretet-megnyilvánulás.
3. Helyetted nem dönthetek olyan esetben, amely döntés súlyos felelősséggel jár arra nézve, aki a döntést hozza.
Annyit mondhatok, hogy előnye, hátránya egyaránt van minden olyan
párkapcsolatnak, amely állapotszerűen köt össze benneteket. Ez a „se vele, se
nélküle”, mint kereszt, mindig felüti fejét, mivel Isten senkit sem teremtett
úgy, hogy egy másik ember képes legyen őt boldoggá tenni.
Annyit mondhatok, hogy bármiképpen döntesz, Én, Jézus, mindig hű
maradok hozzád!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
3473.
Kérdező: AZ EGYHÁZ DOGMÁIRÓL
Melyek azok a dogmák, amelyeket a katolikus Egyház tévesen
mondott ki?
HANG: "Kedves Barátom!
Olyan dogma nem létezik a katolikus Egyházban, amely tévedést tartalmazna! Csupán arról van szó, hogy egyes dogmák magyarázata lehet téves. Nemcsak azért, mert van dogmafejlődés, hanem azért is, mert vannak, és
nem kevesen vannak, akik egyéni hatalmi törekvéseik hatására, alátámasztására ferdítik el a Szentlélek által sugallt, kinyilvánított, kinyilatkoztatott
IGAZSÁGOT.
A reinkarnációnak sem tagadása sem állítása nem dogma! A reinkarnáció nem azonos a lélekvándorlással! Dogma, hogy Istenben nincs változás. E
dogmával szinte azonos hitigazság, hogy Isten nem semmisíti meg szellemi
teremtményeit. Dogma, hogy Isten mindig szeret!
A reinkarnáció Jézus evangéliumai alapján csakúgy igazolható, mint a
józan ész alapján.
Ha valaki szeret, akkor feltétlenül szenved, ha látja, hogy az, akit szeret, szenved. Ha örökkön örökké szenvednie kellene Isten gyermekeinek a
pokolban, akkor Isten örökkön örökké szenvedne miattuk. Ez viszont értelmi
ellentmondás! A mindenkor boldog Isten, mindenkor boldogtalan!
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A szenvedéssel együtt csak akkor lehet valaki boldog, ha biztos abban,
hogy a szenvedése egyszer megszűnik! Amikor Én, Jézus, arról beszéltem,
hogy boldogok azok, akik sírnak, akik szomorúak, akiket üldöznek, csak
azért mondhattam ezeket boldogoknak, mert tudtam, hogy szenvedésük egyszer véget ér!
Örök kárhozat van! Ez dogma. De örök kárhozott nincs! Azért még
senkit nem ítéltek el eretnekség vádjával, mert hitt Isten véget nem érő irgalmas szeretetében. Ha pedig mégis történt volna ilyen, akkor ott ki lehetetne mutatni, hogy valami téves magyarázat következtében történt az elítélés!
Azért már ítéltek el eretnekség vádjával embereket, mert nem fogadták el istenségemet vagy emberségemet. De olyan még nem történt, hogy irgalmas
szeretetemet bárki is kétségbe vonta volna, valamelyik dogmára hivatkozva.
Kedves Barátom! Hidd el, hogy médiumom, akin keresztül eljutnak
hozzátok sugallataim, a HANG-könyvek, abban a pillanatban vétót emelne,
ha bárki őt eretnekséggel vádolná. Volt már olyan, hogy egyesek hiúságból,
hatalmi vágyból, irigységből próbálták őt eretnekség gyanújával vádolni. Én,
Jézus, mindig visszavertem ezeket a támadásokat!
Ne féljetek a katolikus egyház hatalmasaitól, amíg valóban Engem, Jézust, akartok egyre tisztábban képviselni. A katolikus egyház nem azzal ferdíti tanításomat, hogy elvesz belőle valamit, hanem azzal, hogy hozzáad!
Ebben az egyházban tehát a teljesség megtalálható azok számára, akik vállalják a Velem való sorsazonosságot.
Nem lehet különb a tanítvány mesterénél! Ha Engem üldöztek, feltétlenül kiteszik magukat az üldözések különböző formájának azok, akik úgy
fogadtak be magukba, hogy élnek ők, de már nem ők, hanem Én, Jézus, élek
bennük!
Újra mondom: Hidd el, médiumom azonnal és hálás szívvel megköszönné, ha az általa nyilvánosságra került sugallataim bármelyikéről egy
hozzáértő személy Rám, Jézusra, hivatkozva, Engem idézve, bizonyítani
tudná, hogy tévedést tartalmaz!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************
3474.
Kérdező: BAJ VAN AZ IDEGEIMMEL!
1. Idegrendszeri problémám van.
2. Sikeres pályatévesztő vagyok.
3. A párkapcsolatomban sincs minden rendben.
HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Idegrendszeri problémáid szükségszerűek, mivel ezek következmények. Következményei az élethez való hozzáállásodnak!
Ha valakinek nincs megfelelő iránytűje, az ne csodálkozzék, ha irányt
tévesztve hajózik az általa nem ismert kikötő felé! Az volna rendkívüli, sőt
elképzelhetetlen, ha nem lennének idegrendszeri problémáid! Pontosan azért,
mert szeretlek, féltelek! E féltésem mutatkozik meg idegrendszeri problémáidban.
Drága Gyermekem! Bármennyire is idegenül, sőt ellenszenvesen hangzik füleidnek, mégis azt kell mondanom, hogy minden valamire való megoldás - építő módon - csak belülről kifelé valósulhat meg, és nem fordítva!
Te sem lehetsz harmóniában másokkal, amíg nem vagy harmóniában
magaddal, és nem lehetsz harmóniában magaddal, amíg nem vagy harmóniában Velem, a te Jézusoddal!
2. Valóban és joggal pályatévesztőnek éled meg magadat. Valóban az
vagy! Adj hálát Istennek, hogy nem vagy hajlandó becsapni önmagadat! Ne
is hagyd soha! Addig van reményed arra, hogy valóban Rám találsz, amíg
legalább önmagadhoz őszinte vagy!
Az lehet, hogy zavar, de ne zavarjon, hogy a megoldás nem megy máról holnapra. Leugrani bármilyen magasról könnyen lehet, de visszakapaszkodni nem megy olyan egyszerűen. Mindennek ára van! Ez alól a boldogság
sem kivétel!
Mivel nem akartál megbirkózni azzal a problémával, hogy szüleiddel
élj, egy másik problémát akasztottál nyakadba, amely semmivel sem tűnik
könnyebbnek, mint az előbbi. Mindenki így van, aki a könnyebb végét akarja
megfogni a dolgoknak. Az, aki nem vállalja a szembesülést, szükségszerűen
a menekülést választja. A menekülés pedig soha nem kifizető hosszú távon!
3. Kiábrándítalak! Mindenben rendezett párkapcsolat csak elvileg létezik. A gyakorlatban az a helyzet, hogy minden szellemi lény az Isten boldogságában való részesedés mértéke szerint boldog.
Ott, ahol mindenki a saját részéről a teljesség igényével nyitott arra,
hogy befogadja magába a Végtelen Szeretetet, tehát az örök boldogság honában, nagyon természetes, hogy egymás boldogságát látva egymásnak is kimondhatatlanul tudnak örülni. De földi vonatkozásban másképpen kell fogalmaznom. Azt kell mondanom, hogy itt bárki, annak ellenére, hogy párja
nyitott Isten felé vagy sem, növekedni tud a szeretetben, vagyis a boldogságban - szenvedések közepette is!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
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3475.
Kérdező: MIRE VALÓ JÉZUS?
1. Melyik külföldi bakban van letéve apám pénze és mennyi az?
2. Riport készült egy gyógyítóval. Hogyan érhetem el?
3. Hogyan vehetem fel a kapcsolatot a Földön-kívüliekkel?
HANG: "Kedves Barátom!
Nagyon rossz helyen kopogtatsz. Neked fogalmad sincs arról, hogy kinek írtál!
Én, Jézus, nem azért jöttem közétek kétezer évvel ezelőtt, hogy az általad felvetett kérdésekre választ kapjatok Tőlem.
Olvasd el az evangéliumokat, a HANG-könyveket, s meg fogod tudni
nemcsak azt, hogy Én miért jöttem közétek, de azt is, hogy mi a te életed értelme itt a Földön. Ha nem hallgatsz Rám, akkor egész földi életed egy értelmetlen botorkálás lesz csupán, s nem fogod megtalálni benső békédet sem
a Földön, sem a másvilágon!
Hiába mondom, hogy nagyon szeretetlek, mert ez nem téged, hanem
Engem boldogít. Téged csak az fog tudni boldogítani, ha elindulsz azon az
ÚTON, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat. Ennek az ÚTNAK
megtalálása pedig az Engem megismerés, az Engem megszeretés nélkül nem
megy!
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
******************************************************
3476.
Kérdező: A KARMÁRÓL
1.Mi a karmám?
2.Milyen adottságokkal áldott meg engem az Úr?
3. Fel tudom-e helyesen nevelni gyermekeimet?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A karma az egy olyan sorsvonal, amelyet azért választ magának
mindenki, hogy azokat a nehézségeket, amelyeket előző életei önzéseiből és
felelőtlenségeiből magának szerzett, a mostani életében szeretettel és komoly
felelősséggel felvállalva leoldja magáról.
E szerint a karmád a te sorsod, s ezen a sorsodon felmerülő problémákat kell szeretetben és felelősséggel oldogatnod.
2. Azt, hogy milyen vagy, körülményeidből, mint tükrökből, magadnak
kell felismerned, mert minden szellemi lény, tehát minden ember élete csak
belülről kifelé és nem kívülről befelé tud megfelelő módon kialakulni.
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Körülményeid tehát, mint tükrök, lehetőséget adnak neked arra, hogy
megfelelő önismeretre juss. Ezt helyetted senki nem tudja megtenni. Bárki
bármilyen tanácsod adhat neked, minden attól függ, hogy te „belül”, tehát
nyitottságodtól függően, milyen felelős döntéseket hozol azért, hogy Istent
egyre jobban megismerd, másokkal megismertesd, megszeresd, másokkal
megszerettesd. Mert a te életednek sem lehet más értelme, csak ez! A te boldogságod, tehát benső békéd ettől függ!
3. Gyermekeid helyes nevelése helyett önmagad helyes nevelésére tedd
a hangsúlyt! Igen, mert nem a gyermekeid helyes nevelése által tudod magadat helyesen nevelni, hanem önmagad helyes nevelése által teszel meg mindent azért, hogy gyermekeid az ő nyitottságuk mértéke szerint vegyék át tőled azt, amit ők jónak látnak.
„Kívülről” nem lehet senkit nevelni. Legfeljebb csak idomítani! Nincs
erkölcsi nevelés. Csak erkölcsi önnevelés van!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
3477.
Kérdező: FEJLŐDNI SZERETNÉK!
1. Hogyan biztosíthatom lelkem fejlődését?
2. Egy szimbólumról kérem a HANG véleményét!
HANG: "Kedves Barátom!
1. Bizonyos elveket, cáfolhatatlan igazságokat nagyon világosan kell
látnod. Felsorolok néhányat:
a.) A földi élet lényegéhez tartozik bizonyos erkölcsi adósságtörlesztés.
b.) Csak önmagadért felelsz. De magadért valóban felelsz!
c.) A körülményeid tükrök! Arra valók, hogy helyes önismeretre juss.
d.) Belülről indulhat csak el kifelé a fejlődés, és soha nem fordítva.
e.) Minden reggel mondd ki e két szót: Veled (szándék), Érted (cél).
f.) Minden este mondd ki, magadban könyveld el: „Ma ennyi tellett tőlem”.
g.) A Jézus szerinti alkalmazkodás művészetét egyre jobban meg kell
tanulni.
Lehetne még pár elvet felsorolni, de ha ezeket beépíted életedbe, akkor
egészen biztos, hogy egyre jobban fogsz épülni, szépülni lelkileg.
2. Az általad felrajzolt alakzat csak akkor lenne fontos számodra, ha
magad ismered fel annak mondanivalóját. A világosság birodalmából, a világosság angyalától világos információk jönnek még akkor is, ha ezek az információk szimbólumukban jelentkeznek!
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Megáldalak a BENSŐ BIZONYOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
3478.
Kérdező: HŰSÉGES AKAROK MARADNI
1. Társtalannak élem meg az életemet.
2. Hűséges akarok maradni.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Sok szenvedésben, gyötrődésben, meg nem értésben volt már eddig
is részed, s te szeretnél már egy kicsit bensőleg megnyugodni. Nagyon úgy
érzed, hogy ez már nagyon rád férne!
Tarts ki még egy kicsit! Hidd el, hogy a nehezén már túl vagy! Bizony
te is keresőnek születtél a Földre, és azok az utak, amelyeken nem Engem,
Jézust, kerestél, zsákutcának bizonyultak.
Úgy gondolod - azon a körön belül, amely körön belül látni enged téged az Isten, igazad is van -, hogy jobb sorsot érdemeltél volna. De a te látásköröd nem azonos az Én, a te Jézusod látáskörével. S amint emberként
Nekem is ki kellett tudnom mondani: „Ne úgy legyen, ahogy Én akarom, hanem úgy, ahogy Te, Atyám!”, így neked is lelked mélyén abban a bizonyosságban kell élned, hogy Én, Jézus, nemcsak nem hagytalak el, de érted akarok továbbra is benned élni!
Mindig vigyázni fogok arra, hogy külsőleg se marad teljesen társtalan.
Ezt igazolja e levél is, amelyben nem akárki, hanem Én, Jézus, vagyok az,
aki éreztetni akarom veled azt, hogy nagyon szeretlek.
2. Afelől nem lehet kétséged, hogy Én, Jézus, töretlenül hű maradok
hozzád! És arról is légy meggyőződve, hogy családod iránti hűséged a Hozzám kötődő hűségedet fejezi ki.
Az lehet, hogy családodtól, főleg földi társadtól, nem kaptad meg azt a
szeretetet, amire vártál, de ha jobban átgondolod eddigi életedet, akkor feltétlenül látni fogod, hogy Bennem nemcsak nem csalódtál, de többet is kaptál,
mint amit érdemeltél.
Ha helyes önismerettel rendelkezel, akkor belátod, hogy Istent nagylelkűségben nem lehet felülmúlni! Ez így lesz a jövőben is, ha elfogadod Tőlem, Jézustól, azt az erőt, amely hűséged megőrzéséhez szükséges.
Gyakran emlegettem már, hogy veletek és értetek mindent, de helyettetek semmit! Ez azt jelenti, hogy jóban, rosszban együtt kell járnunk a Földön.
Rajtam a jövőben sem fog múlni semmi!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az
ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!"
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*******************************************************
3479.
Kérdező: NEM ÉRTEM MAGAMAT
1. Három férjemtől miért kellett megválnom?
2. Lelkem szeretne megnyugodni.
3. Gyermekeimért aggódom.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Bizony nagyon rád férne, hogy pár napra elvonulva átgondold eddigi
életed döntéseit. De ha ezt nem teheted, legalább hetenként vagy naponként
időt kellene találnod arra, hogy részletekben előre haladva (pl. milyen döntéseid voltak az általános iskola alsó tagozatában, felső tagozatában, utána egy
meghatározott szakaszban, stb.) felmérd egyszer eddigi életed döntéseit.
Arról meg lehetsz győződve, hogy amiről nem tehettél, azért nem vagy
felelős! Arról is meg lehetsz győződve, hogy azok a mások által a te életedet
meghatározó események, amelyek értek, nem a véletlen művei voltak. Mindenből hozhattál volna ki jót, ha Velem tudatosan élő kapcsolatban vagy, s
mivel minden rossz egy elrontott jó, hát el is tudtál rontani mindent, mert
Engem, aki lelkiismereted által mindig időben figyelmeztettelek, figyelmen
kívül hagytál!
Amint nem lehet senkit kívülről boldoggá tenni, úgy nem lehet senkit
kívülről boldogtalanná sem tenni!
2. Nem létezik olyan szellemi lény, tehát ember sem, aki Rajtam, Jézuson, kívül, Tőlem függetlenül képes lenne lelkileg megnyugodni! Isten mindenkit Önmagára teremtett, s ezért aki nem boldog, az természetellenesen,
tehát embertelenül, s bizonyos értelemben istentelenül él!
Bennem, Jézusban, az az Isten jelent meg közöttetek, aki nem csupán
elmondja, de Általam, Velem és Bennem lehetővé is teszi mindenki számára,
hogy megtalálja önmagában – Bennem! - saját szívbékéjét. Azért mondom,
hogy önmagatokban, mert Én, Jézus, mindenkiben benne élek boldogító módon, de erre helyettetek Én nem láthatok rá úgy, hogy az harmóniát tudjon teremteni bennetek! Ezt nektek kell meglátnotok. E meglátást megtérésnek
hívják, és ez mindenkinél gondolkodás-átalakítással jár együtt.
3. Ha jobban ismernéd Isten irántatok, felétek áradó szeretetét, ha jobban elfogadnád minden egyes ember önmaga iránti felelősségét, akkor gyermekeidért való aggódásod nem nyugtalanítana.
Általában semmiféle nyugtalanság, semmiféle aggódás nem viszi
előbbre életetek szekerét. Ha elolvasod Máté evangéliumából a 7-dik fejezet
25-34. verseit, akkor ez alátámasztja azt, hogy aggódásod alaptalan.
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Ha gyermekeidért élsz, egészen biztos, hogy csalódások sorozatát kell
vállalnod. Ha Értem, Jézusért, élsz, akkor gyermekeiddel kapcsolatban is
mindig meg fogod találni azt a megoldást, amely szíved békéjét biztosítani
tudja.
Aki helyesen szereti önmagát, az szebbé teszi a világot. Aki helyesen
akar másokat szeretni, az megállíthatatlan vergődésnek teszi ki magát. Senki
nem képes helyesen szeretni mást, csak önmagát.
Az szereti helyesen önmagát, aki Istenért él, vagyis, aki a szolgáló szeretet oltárán Isten iránti szeretetből feláldozza önmagát.
Erre csak annyiban vagytok képesek, amennyiben szabaddá tudtok válni még a vérkötelékeitektől is. Igen, mert gyermekeidnek nem akkor teszel
jót, ha az ő akaratukat akarod teljesíteni. Akkor sem, ha a te akaratodat akarod rájuk tukmálni. Gyermekeidet és mindenkit a világon akkor szeretsz helyesen, ha Isten akaratát akarod közvetíteni feléjük. Ennek az akaratnak a felismerését pedig minden megkötözöttség ködösíteni próbálja. Ezért oly nagyon fontos a benső szabadság megszerzésére irányuló törekvésetek. Vagyis
hogy minden külső és belső kényszer ellenére igyekezzetek megvalósítani az
Általam elétek állított, tőletek elvárt jót.
Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
3480.
Kérdező: BÉKÉRE VÁGYOM!
Elégedetlen vagyok!
HANG: "Drága Gyermekem!
Kétségtelen, hogy elégedetlen vagy önmagaddal, másokkal és még az
Istennel szemben is. Kétségtelen az is, hogy baj van a hiteddel. Az viszont
nem kétséges, hogy az előbbiek következtében nem látod a „hogyan tovább”ra a megoldást.
Senki nem lehet elégedett másokkal addig, amíg nincs kibékülve önmagával, és senki sem lehet kibékülve önmagával, amíg nincs kibékülve Istennel.
A kulcs, amely képes megnyitni a megoldás ajtaját számodra, az a hittől átjárt józan eszed!
Először is tudnod kell, hogy nem neked kell kérned Istentől a hitet, hanem Isten kéri ezt tőled! Kivétel nélkül minden emberben ott van a hit csírája, magja. De amint egy magról nem elég tudni, hogy van, mert ettől nem
bont virágot, nem hoz termést a mag tulajdonosának, úgy a hit magja sem
képes hatni addig, amíg valaki el nem kezdi ezt a hit-magot ápolni, kapálgat107

ni, öntözgetni, a kártékony rovaroktól védeni. Ehhez kell használnod a józan
eszedet!
Hited magját úgy tudod védeni az ártó erőktől, hogy kerülöd a hitet
gyengítő könyveket, emberi kapcsolatokat, gondolatokat. Úgy tudod öntözgetni, hogy keresed azokat az olvasmányokat, kapcsolatokat, lehetőségeket,
amelyek jótékony harmatként hullanak hited magjára. Kapálgatni pedig úgy
tudod, hogy komoly imaéletet kezdesz.
Hiába van gyönyörű palotád, hiába van bármilyen csodálatos kincsesládád, ha nincs kulcsod ezekhez, akkor ezek olyanok, mintha nem is léteznének számodra.
Ha valóban meg akarod találni életed értelmét, szíved békéjét, akkor
láss hozzá mielőbb, most azonnal, s kezdd ápolni magadban a benned lévő
hit magját! Ezt kérem tőled Én, Jézus Krisztus! Ha nem fogadod meg tanácsomat, akkor haladni fogsz egyre tovább a szenvedések poklában, s nemcsak magadnak - magadnak mindenképpen -, de mindazoknak is, akikkel
kapcsolatban vagy – és akikkel a jövőben kapcsolatba kerülsz -, egyre nagyobb nehézséget, keserűséget, fájdalmat, gondot fogsz okozni.
A sorsod feletti döntés a te kezedben van!
Megáldalak a BÁTORSÁG és az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
******************************************************
3481.
Kérdező: EGY PÉLDA A PÁRBESZÉDIMÁRA
1. A párbeszédimáról kérdezem a HANG-ot.
2. Állandóan zavaró gondolatok gyötörnek.
HANG: "Drága Gyermekem!
Médiumom csak azokat a kérdéseket hozza Elém, amelyeket maga is
megért, és jónak látja, hogy Elém hozza. Kétségtelen, hogy Én, Jézus, nélküle is mindenkit meg tudok érteni, de ha hozzá fordultok, akkor ő kénytelen
mérlegelni.
Ahhoz, hogy valaki „párbeszédimát” tudjon folytatni Velem, Jézussal,
tehát a benne boldogító módon élő Istennel, az szükséges, hogy az illetőben
legyen legalább egy kis hit és egy kis alázat.
Egy kis hit azért szükséges, mert csak hittel lehet bizonyos mindenki
abban, hogy Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel nemcsak létben-tartó
módon, hanem boldogító módon is benne élek minden szellemi teremtményemben, tehát minden emberben is. Aki nem boldog, az nem azért boldogtalan, mert a Szentlélek nincs benne boldogító módon, hanem azért, mert ő
ezt nem hajlandó komolyan tudomásul venni. Olyan ez, mint amikor valaki108

nek tele van a zsebe pénzzel, de erről nem tud. Akkor számára ez olyan,
mintha nem is lenne pénze.
Egy kis alázat pedig azért kell, mert csak akiben van némi alázat, az
képes elfogadni azt, hogy minden olyan gondolatnak, amely őt építi, buzdítja, vigasztalja, a benne lévő Isten a forrása.
Tehát, ha te olyan gondolatokat mondasz magadnak, amelyek téged
építenek, buzdítanak, vigasztalnak, akkor maga az Isten szól hozzád, természetesen, általad. Mondok egy példát. Ha te például ezt mondod magadban:
- 'Istenem! Tudom, hogy bennem vagy, de ha így van, akkor miért jönnek
olyan gondolatok a fejembe, amelyekről tudom, hogy rosszak?'
- 'Drága Gyermekem! Te is és mindenki ki van téve a Földön olyan erőknek,
amelyek valamikor nagyon uralkodtak rajta, s ezek most is próbálkoznak. De
ne félj, mert Én, a te jóságos Istened, aki benned vagyok, mérhetetlenül nagyobb vagyok, mint akik téged támadnak. Az ő próbálkozásuk eleve kudarcra van ítélve. De mivel valamikor te tudatosan is ezek mellé álltál, hát most
nem akarják tudomásul venni, hogy te már végleg és igazán az Enyém, a te
Istenedé vagy! Tehát, te most bizonyos értelemben, előző életeid helytelen
lépései miatt vagy kénytelen „adósságot” törleszteni azzal, hogy szenveded
ezeket a zaklatásokat. De ne félj! Te a győztes oldalán állsz! Ezt azzal tudod
legjobban tudomásukra hozni a téged zavaró szellemeknek, ha egyre többször ilyen gondolatokat fogalmazol: + Dicsőség neked, Istenem! Szeretlek
téged, Istenem. Imádlak azok helyett a szellemek helyett is, akik zaklatnak
engem! + Ilyen és ehhez hasonló gondolatokat egészen biztos, hogy képes
vagy gondolni!'
- 'Köszönöm Istenem, hogy bennem vagy, és köszönöm a buzdító, vigasztaló
gondolataidat. Kérlek, juttasd gyakran eszembe, hogy így dicsérjelek és áldjalak Téged. A jövőben, ha erősebben akarnak zaklatni engem az ilyen zavaró
erők, akkor pont ők lesznek azok, akik a Te jóságodat, a Te bennem lévő
boldogító szeretetedet eszembe fogják juttatni, s így ők még segíteni is fognak, hogy Téged dicsőítselek! Hála Neked ezért!' - Hát így hangzik egy párbeszédima! Drága Gyermekem! Te valóban a Győztes oldalán állsz, s csak idő kérdése, hogy ez a bizonyosság megerősödjék benned. A nagy megtévesztő, a
Gonosz, mindent el akar követni, hogy elbizonytalanítson. De bízzál Bennem, a te Jézusodban! Én legyőztem a világot! A benned lévő jó szándékú világodnak legyőzhetetlen KIRÁLYA vagyok!
A fenti sorokkal mindkét kérdésedre válaszoltam.
Megáldalak az ÉLŐ HIT és az ALÁZAT LELKÉVEL!"
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*******************************************************
3482.
Kérdező: ÁRTHATOK MÁSOKNAK?
1. Miattam történtek katasztrófák?
2. Krisztus szólt hozzám?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Kétségtelen, hogy minden mindennel összefügg, s így bárki tesz is
valami erkölcsi rosszat, az negatív hatással van a világra. De az is kétségtelen, hogy a világon senkinek a gonoszsága - még ha az egész sátáni világ
összefogna is - nem képes másokban a lényeget, tehát azt az erkölcsi területet, amelyen eldől boldogságotok, boldogtalanságotok, érinteni! Nem! Az Istent szeretőknek minden a javukra válik, az Istent nem szeretőkkel pedig az
Isten sem tud mit kezdeni! Gyakran éppen attól, olyankor nyílik ki sok jó
szándékú, de megtévedt embernek a szeme, amikor valami katasztrófa történik. Teljesen mindegy, hogy ki, mi volt ennek az elindítója!
Ne legyen hát legkisebb gondod sem amiatt, hogy mivel te is tagja
vagy e világnak, hát a te magatartásod is belejátszik mindenbe. Ez benned
nem érintheti a lényeget.
Tehát mindenki elmondhatja önmagáról, hogy oka minden fizikális
rossznak is, ha erkölcsi rosszat tesz, vagyis rosszabb, szenvedéssel telibb lesz
általa a világ, és azt is, hogy a szeretetben megnyilvánuló tettei által a fizikális világra is nagyobb pozitív hatással van, mint ezek nélkül lenne. Tehát elviselhetőbb, szebb lesz általa a világ!
2. Én, Jézus, mindig csak olyankor szólok, ha azt látom, hogy lelked
békéjét veszély fenyegeti. A földi, mulandó élet problémáiban saját eszed
használatával kell boldogulnod. Felelős döntéseitekért nektek kell vállalnotok a felelősséget magatokért! Rám nem háríthatjátok azt.
Ami téged épít, buzdít, vigasztal, az mindig az Én Lelkemtől jön, aki
benned él! Ez azt jelenti, hogy bár felelősséget nem vállalok helyetted, de
feltöltelek erővel, bizalommal, ha kéred, segítek abban, hogy egyre tisztábban láss. De a döntés felelősségét nem vehetem át tőled. Testvérem vagy,
partnerem vagy, és nem vagy bábu!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
3483.
Kérdező: IMÁRÓL
1. Jól imádkozom?
2. Kaptam egy gyönyörű imát.
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3. Gyermekkoromban olyankor hallottam harangszót, amikor
nem szóltak a harangok. Miért?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Akkor imádkozol, amikor lelkedet az Istenhez emeled. Teljesen
mindegy, hogy mondod vagy gondolod. A fontos az, hogy ilyenkor tudatosan
Nálam vagy, Velem vagy, a te Jézusoddal vagy!
2. Te egy gyönyörű imának tartod azt, amit kaptál. Valóban az is. De
hidd el, Nekem a legkedvesebb imáid nem azok, amelyeket mások találtak
ki, hanem az, amelyek a te szívedből, lelkedből fakadnak.
Gondolj arra, ha valakit nagyon szeretsz, olvashatsz fel neki gyönyörű
verseket, és ezzel érzékelteted is az illetővel, hogy szereted, de valamiképpen
ez nem pótolhatja a saját szavaidat.
Azt ajánlom tehát, hogy mondj szép imákat Nekem, Jézusnak, anyámnak, Máriának, de a legfontosabb, hogy saját szavaiddal adj hálát, mondj köszönetet, kérj áldást, fejezd ki ragaszkodásodat irántunk!
3. A harangok hangjai, főleg ha temető vagy templom közelében hallatszanak, mindig arra figyelmeztetnek, hogy az örök élet gyermeke vagy, és
szerető szívek várnak rád egy olyan világban, amelyben már nincs könny és
fájdalom, nincs gond és szenvedés, csak szeretet, öröm és béke a Szentlélekben. Az általad hallott harangszó a szívedben harangozott, és jelezte, hogy az
örök Fénynek, a végtelen Boldogságnak, a boldog Végtelenségnek a gyermeke vagy!
Nagyon szeretlek, és megáldlak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
3484.
Kérdező: MI BIZTOSÍTJA BOLDOGSÁGOMAT?
1. Lehetek-e még boldog a Földön?
2. Nem szeretnék egyedül maradni!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Aki nem lesz boldog még halála előtt itt a Földön, az nem lesz boldog a halála után sem.
Az kétségtelen, hogy mindenkinek meg kell tanulni rendet teremteni a
fejében. Maga az Isten sem képes ezt megtenni senki helyett. Csak arról lehet
szó, hogy Én, Jézus, el tudom mondani e rendteremtés módját.
Kérdéseddel kapcsolatban Én is feltennék neked egy-két kérdést. Mit
gondolsz, Én, Jézus, és mindazok, akiket boldogoknak mondottam, valóban
boldogok voltak? Mit gondolsz, Én, és azok, akiket boldogoknak mondtam,
azért voltak boldogok, mert mások boldoggá tették őket, vagy azért, mert
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önmagukban felfedezték saját boldogságukat? Mit gondolsz, Isten olyan,
hogy egyeseknek lehetővé teszi, másoknak pedig nem teszi lehetővé, hogy
boldogok legyenek, annak ellenére, hogy mindenki boldogságra teremtett?
Bizonyára segítene neked abban, hogy megértsd a te Istenedet, ha a
Bibliából az evangéliumokból kikeresnéd, hogy Én, Jézus, kiket mondtam
boldogoknak.
Az egészen bizonyos, hogy soha senkinél nem Istenen fordul senkinek
a boldogsága. Az egészen bizonyos, hogy mindenki a saját maga döntései
alapján lesz boldog vagy boldogtalan.
Szíved békéjének, tehát boldogságodnak megtalálásához az ÚT, Én,
Jézus, vagyok! Erre az ÚTRA csak a gondolkodásod átalakítása által tudsz
rátalálni. A hittől átjárt józan ész az, amit használnod kell ahhoz, hogy boldog légy, és nem egy másik ember.
2. Már eddig is megtapasztalhattad, hogyha valaki együtt él veled, az
áldás is, átok is. A télben hiányzik a nyár, a nyárban hiányzik a tél. Ha nincs
állapotszerűen melletted valaki, akkor fantáziád elhiteti veled, hogy milyen
jó lenne, ha lenne. De mihelyt megtörténik egy ilyen kapcsolat, azonnal megjelenik azzal a másikkal mindaz a tulajdonsága is, amely nagyon is negatív,
hisz különben az illető meg sem született volna a Földön.
Olyan ember nincs a világon, aki mellett boldogabb lehetne bárki is,
mint nélküle.
Én, Jézus, akinél jobban ember embert nem szerethet, nagyon szenvedem, hogy oly gyenge a hitetek. De hiteteket csak ti tudjátok növelni. Ne ti
kérjetek hitet Istentől! Isten kér hitet tőletek!
Ha nagyon akarod, akkor lesz még állapotszerű társad a Földön. De
egészen biztos, hogy inkább kereszted lesz, mint gondviselőd!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
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TARTALOMJEGYZÉK
szám
3378. ELŐSZÓ
3379. Kérdező: KAPCSOLATAIMRÓL
1. Szükség van Rajtad kívül igazi társra? 2. Újjászülettem-e? 3. Kapcsolatom a zenével hogyan alakul?
3380. Kérdező: SZORONGÁSAIM VANNAK
1. Szeretnék Istent szolgálva megélni munkámból! 2. Szorongásom gyengült, de nem szűnt meg. 3. Gyógyító energiát érzek magamban.
3381. Kérdező: FÁJ AZ ÉRTETLENSÉG.
1. Miért nem arra használjuk a földi életet, amire kaptuk? 2. Gyakran
könnybe lábad a szemem. 3. Lehetek oka mások bajának?
3382. Kérdező: BOLDOG AKAROK LENNI!
Hogyan lehetnénk végre boldogok?
3383. Kérdező: TELE VAN A SZÍVEM HÁLÁVAL
Köszönet és hála mindenért!
3384. Kérdező: NEM LÁTOK TISZTÁN
1. Mit gondolok jól, és mit gondolok rosszul? 2. Mit tanácsolsz nekem,
Uram?
3385. Kérdező: HOL VAN ÉDESANYÁM?
Édesanyám megtalálta-e már helyét a Fény Birodalmában?
3386. Kérdező: FONTOS VOLNA SZÁMOMRA, HOGY MEGGYÓGYULJAK!
1. Hogyan tudnék meggyógyulni? 2. Segítenem kell még gyermekem iskoláztatását.
3387. Kérdező: MIÉRT ATYÁK A PAPOK?
1. Miért neveztetik a papok magukat atyáknak? 2. Két álmomról kérek véleményt!
3388. Kérdező: ÁLMAIMBAN JELZÉSEKET KAPTAM
1. Egy táblát tartottam 10-es számmal. Mit jelent ez? 2. Egy szentmisén
szinte bokáig álltam a parázsban. 3. Jézusom! EGY akarok lenni Veled!
3389. Kérdező: TELE VAGYOK KÉTELYEKKEL
Sok kétely fodrozza a lelkemet.
3390. Kérdező: ÁLMAIMRÓL
1. Valakivel pozitív tartalmú álmom volt. 2. Lesz-e valaha segítőtársam?
3391. Kérdező: NAGYON SIKERTELEN VAGYOK!
1. Sokszor álmodom szülőfalum hegyeiről. Miért? 2. Miért nem sikerül,
amibe belefogok? 3. Ki vagyok én? Jó úton járok?
3392. Kérdező: VAN ANTIKISZTUS? LESZ ÚJ FÖLD?
1. Álmomban ördögöt űztem, és mikor felébredtem, féltem. 2. Közösségemben mi a feladatom? 3. Antikrisztusról, új égről és új Földről mit kell
tudnunk?
3393. Kérdező: SZERETNÉM MEGTALÁLNI A HELYEMET!
1. Menjek Erdélybe vagy maradjak? 2. A cselekedeteim? 3. Meditációról.
3394. Kérdező. ELÉGEDETLEN VAGYOK MAGAMMAL
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3395.

3396.
3397.
3398.

3399.

3400.

3401.

3402.

3403.
3404.

3405.

3406.
3407.

3408.
3409.

1. Általánosságban szeretnék véleményt hallani magamról! 2. Hiányérzetem
van. Segíts nekem ennek leoldásában! 3. Egy nagy felismerés indult el Irányodban. Igaz ez?
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!
1. Az első emberpárral kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 2. Az egyházakkal kapcsolatban szeretnék tisztán látni! 3. A kéz, láb levágást, szem kiszúrást hogyan kell érteni?
Kérdező: POLITIKÁRÓL, ÜZLETRŐL
Politikával és üzlettel foglalkozom.
Kérdező: SIKERTELEN VAGYOK
Évek óta sikertelen vagyok. Miért?
Kérdező: MI LESZ VELEM?
1. Jézustól kaptam lehetőséget a válásra? 2. Rendeződik valaha az életem?
3. Helyes úton járok?
Kérdező: NEM TUDOK JÓL ALKALMAZKODNI
1. Én vagyok a bolond vagy a világ? 2. Beilleszkedési problémáim vannak.
3. Energia hasznosítással foglalkozom.
Kérdező: KI ÉLI MEG A KÉTEZREDIK ÉVET?
1. A szentostyával kapcsolatban álmodtam. 2. Újjászülettem-e? 3. Csak
megtértek léphetnek be a kétezredik évezredbe?
Kérdező: MIÉRT HALT MEG GYERMEKÜNK?
1. Egyetlen gyermekünk balesetben meghalt. Miért? 2. Találkozhatom-e
valaha gyermekemmel? Mi van vele? 3. Férjem első gyermeke válságban
van. Mit tehettek érte?
Kérdező: MI LESZ A MAGYARSÁGGAL SZLOVÁKIÁBAN?
1. Féltem a magyarság sorsát Szlovákiában. 2. Családomnak szeretnék
könnyebb életet biztosítani! 3. Öcsémet mentse meg Isten minden hamisságtól!
Kérdező: HOGYAN LEHETÜNK BOLDOGOK?
1. Mi által boldog az, aki boldog?2. Isten boldoggá akar tenni engem is?
Kérdező: SZERETNÉK SEGÍTENI A RÁSZORULÓKON!
1. Kik azok a rászorulók, akiken tudnék segíteni? 2. Apámmal kapcsolatban
szeretnék szabaddá válni szellemileg. 3. A REIKI-vel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
Kérdező: ERKÖLCSI ZŰR VAN KÖRÜLÖTTEM
1. Férjemtől elváltam, de egy házban élünk. 2. Fiam együtt él barátnőjével
velünk. 3. Nyugtalan vagyok.
Kérdező: A PSZICHOLÓGIÁRÓL
Mi a véleményed a pszichológiáról?
Kérdező: NEM TUDOK ELIGAZODNI
1. Nem tudok eligazodni a magánéletemet illetően. 2. A fiam szenvedélybeteg. 3. Jövőmet nagyon ködösnek látom.
Kérdező: HOGYAN SEGÍTHETNÉK FÉRJEMEN?
Férjem játékszenvedélye tönkreteszi a családot.
Kérdező: RENDEZETTEN SZERETNÉK ÉLNI!
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1. Egy kapcsolat elrendezéséről kérdezem a HANG-ot.
3410. Kérdező: CSAK VELED, URAM!
Uram! Nélküled összeroppanok!
3411. Kérdező: ERŐT KÉREK!
1. Nevelt fiamat jól irányítom? 2. A Szeretetszolgálatnak vagyok elkötelezve, de gyengülök.
3412. Kérdező: BESZÉLGETHETEK ŐRANGYALOMMAL?
1. Őrangyalommal folytatok párbeszédet. Lehetséges ez? 2. Vannak-e öszszejövetelek az utolsó vasárnapokon?
3413. Kérdező: SZERETNÉK SEGÍTENI MAGAMON!
1. Gyógyítható-e betegségem? 2. Hogyan tudnék magamon segíteni? 3.
Lesz-e házastársam?
3414. Kérdező: MEGHALT FÉRJEM JÓ HELYEN VAN?
1. Férjem meghalt. Jó helyen van? 2. Kisfiamnak azt mondtam, hogy apját
elvitték a mennybe.
3415. Kérdező: RÁKOS BETEG VAGYOK
Rákos beteg vagyok. Mit kell tennem?
3416. Kérdező: ÜLDÖZÉSI MÁNIÁM VAN!
1. Mintha sötét erők befolyásolni akarnának. 2. A helyi rádió és a tévé műsorban engem készítettek ki. 3. Álmaimban volt, hogy jelzést kaptam a jövőre nézve.
3417. Kérdező: A KERESZTÉNYÜLDÖZÉS SZÜKSÉGSZERŰ?
1. Szükséges e minden korban a keresztényüldözés? 2. Elérhető-e a rossz
gondolatok beáramlásának megszüntetése?
3418. Kérdező: GYÓGYÍTÓRA VAN SZÜKSÉGEM?
Szétesettségemen tud-e segíteni egy gyógyító?
3419. Kérdező: BENSŐ SZABADSÁGRA VÁGYOM!
1. Vágyom a Lélekkeresztségre! 2. Allergiámmal kapcsolatban kérdezem a
HANG-ot. 3. Tanácstalan vagyok a lakásproblémámat illetően.
3420 Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK, DE NEM TUDOK!
1. Még nem tudok segíteni a rászorulókon. 2. Újjászülettem-e már? 3. Karmáimat jól viselem?
3421. Kérdező: EGY KAPCSOLATRÓL
Barátommal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
3422. Kérdező: SZÜKSÉGES SZAKÍTANI AZ OTTHONNAL?
1. Szükséges-e otthagyni a szülői házat? 2. Nem tudok szívből szeretni valaki, aki sokat bántott. 3. A 'tudás-álomról' kérdezem a HANG-ot.
3423. Kérdező: FELELŐS VAGYOK HÁZASSÁGOMÉRT? MENNYIBEN?
1. Mennyiben vagyok felelős házasságomért? 2. Jó úton haladok-e? 3. Egy
templomi álmom jelent-e valamit a jövőmre nézve?
3424. Kérdező: IZRAELRŐL
1. Valakit megmérgeztek. Előre tudott ő erről? 2. A tévében látható volt az,
aki leigázza Európát? 3. Isten ma is választott népének tekinti Izrael fiait?
3425. Kérdező: AZ ÁHÍTATOS IMÁRÓL
1. Mikor áhítatos egy imádság? 2. Hogyan tudnék hálás lenni nemcsak szó-
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ban? 3. M. E. könyvei nagyon felbosszantottak.
3426. Kérdező: EGY KAPCSOLATRÓL
Egy kapcsolatról kérdezem a HANG-ot.
3427. Kérdező: MEGTÉRT EMBER VAGYOK-E?
1. Férjem nem találja fel magát itthon. 2. Segíteni szeretnék beteg apámnak!
3. Még nem kértem bocsánatot szüleimtől egy régi botlásomért.
3428. Kérdező: GYERMEK UTÁN VÁGYOM
1. Mi az oka, hogy nincs gyermekem? 2. Jól döntök, ha Pestre költözöm?
3429. Kérdező: SZÉTESETT VAGYOK.
1. Otthon nem tudok kettőről háromra jutni. Máshol igen. 2. Szeretnék üzenetet kapni egy 'eltávozottól'!
3430. Kérdező: A HŰSÉG MIRE KÖTELEZ?
Kitart-e szerelmem mellettem?
3431. Kérdező: A HŰSÉGRŐL
Kitartsak-e szerelmem mellett? Elég, ha imádkozom érte?
3432. Kérdező: FEHASZNÁLNI IGEN, DE KIHASZNÁLNI NEM!
Leánygyermekünk ki akar használni bennünket?
3433. Kérdező. HALOTTAINKRÓL
1. Elhunyt édesanyámmal szeretnék beszélni! 2. Járhatnak-e vissza a megholtak?
3434. Kérdező: GYAKORLATILAG ELHAGYATOTT VAGYOK
Akivel együtt éltem, részeges, és most mással él.
3435. Kérdező: JELZÉSEKET TUDNAK ADNI A SZELLEMEK?!
1. Különleges jelenségek történtek nálunk. 2. Halálunk után hogyan történik
tovább a fejlődés?
3436. Kérdező: A JÓ HÁZASSÁGNAK MI A FELTÉTELE?
1. Lehet-e jó a különböző nemzetiségek közötti házasság? 2. Ha valakinek
férje 20 évvel idősebb, mint ő, lehet ez jó? 3. Irányított vagy szabadon választott IGE határozzon meg?
3437. Kérdező: GÁTLÁSOS VAGYOK. MIÉRT?
1. Gátlásosságomnak mi az oka? 2. Jézusom, kinek szólítottad nevelőapádat? 3. Clinton elnökkel álmodtam. Mit jelent ez?
3438. Kérdező: MI LEHET A BETEGSÉGEM OKA?
1. Unokánk az, aki nem lehetett gyermekünk? 2. Gerincbetegségem okáról
kérdezem a HANG-ot. 3. Hogyan áldozzunk?
3439. Kérdező: IGAZI TÁRS UTÁN VÁGYOM!
Túl a negyvenötön, szeretném az igazi társamat megtalálni.
3440. Kérdező: AZ ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL
1. Lemondás előfeltétele vagy következménye az újjászületésnek? 2. Lehete visszacsinálni egy „elhagyást”? 3. Gyakorlatilag „haragszom” Istenre.
3441. Kérdező: KERESEM AZ ARÁNYOKAT
Mitől kell távolodnom és mihez kell közelednem?
3442. Kérdező: A PSZICHOLÓGIÁRÓL
1. A pszichológiáról kérek véleményt! 2. Pályaválasztásról kérek véleményt!
3. Mi a véleménye Krisztusnak rólam?
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3443. Kérdező: MELYEK A KARMIKUS BŰNEIM?
1. Milyen karmikus bűnöket kell törlesztenem? 2. Részesülhetek-e istenélményben?
3. Köthetek-e egyházi házasságot elvált feleségemmel?
3444. Kérdező: A HANG-KÖNYVEKRŐL
A Hang-könyvekben található tanítások meddig érvényesek?
3445. Kérdező: ÁRTHATNAK-E A NEGATÍV ERŐK?
1. Hogyan tudnak negatív erők más emberekre hatni? 2. Milyen okból kifolyólag történhet ilyesmi? 3. Hogyan lehet ezek ellen védekezni?
3446. Kérdező: A GYÓGYÍTÓ KÉPESSÉGRŐL
1. Jó az, ha egyre többen jönnek hozzám gyógyulásra? 2. Mi van bennem,
hogy gyógyítani tudok? 3. Jézustól kaptam az emberek hasznára a tudást?
3447. Kérdező: SZERETNÉK HATÉKONYABB LENNI!
1. Családomra nem tudok megfelelő hatást gyakorolni. 2. Nem tágítanak
mellőlem az ártó, negatív erők. 3. Mi a további teendőm?
3448. Kérdező: MEGFELELŐ SZERETETEM VAN?
1. Eléggé szeretem az Atyát és Jézust? 2. Férjem halálát nehezen tudom
feldolgozni. 3. A HANG mindenkiben szól?
3449. Kérdező: AZ ÖNHIPNÓZISRÓL
1. Jól tettem az, amit tettem? 2. Az önhipnózisról kérdezem a HANG-ot.
3450. Kérdező: SÚLYOS BETEG VAGYOK
1. Attól tartok, hogy rákom van. 2. Nagyon hullik a hajam. 3. Allergiás vagyok és fáradékony.
3451. Kérdező: SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI!
1. Fogyatékos gyermekemet hogyan kezeljem? 2. Gyengének tudom magam
életáldozatra. 3. Kérem az újjászületés és Lélekkeresztség kegyelmét!
3452. Kérdező: HOGYAN TOVÁBB?
1. Köszönöm, hogy mindig velem vagy. 2. Köszönöm őrangyalomat. 3.
Hogyan kell tovább fejlődnöm a szeretetben?
3453. Kérdező: TÁRS UTÁN VÁGYOM
1. Hogyan tovább? 2. Miért nincs társam? 3. Hogyan fejlődünk halálunk
után tovább?
3454. Kérdező: ISTENRŐL
Ki az Isten?
3455. Kérdező: FÁJ A MÚLT
1. Meg van-e elégedve velem Jézus? 2. Bűntudatban szenvedek egy gyermek nem vállalása miatt. 3. Vállalhatok-e még gyermeket?
3456. Kérdező: ELŐZŐ ÉLETEMRŐL
1. Mi a véleménye rólam Jézusnak? 2. Miben kell megváltoznom? 3. Szabad tudnom előző életem hibáiról?
3457. Kérdező: HOGYAN LÁSSAK?
1. Inkább a szívemmel lássak, mint az eszemmel? 2. Milyen lépéstől tartom
vissza magam? 3. Kérem áldásod egy most kezdődő kapcsolatra.
3458. Kérdező: IGAZAT ÍR EGY ÚJSÁG SÜKÖSDRŐL?
1. Egy „Golgota” című újságnak e mondatára szeretnék választ kapni: „Pár
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3459.
3460.

3462.
3463.
3464.
3465.

3466.

3467.
3468.

3469.
3470.

3471.
3472.

3473.
3474.

3475

hónapotok van arra, hogy felismerjétek önmagatokat.” 2. Sükösdön miért
nem ismerik a HANG könyveket?
3. Milyen gyógyítók a lélekgyógyászok?
Kérdező: SZENVEDEK A ROSSZ SZELLEMEKTŐL!
1. Hogyan tudnám félelmem legyőzni? 2. Szenvedem az ördög támadásait.
Kérdező: LÉLEKKERESZTSÉGRŐL, KÁROMKODÁSRÓL
1. A Lélekkeresztség megérezhető? 2. Unokám iskoláztatását segítem. Helyesen teszem? 3. Egy káromkodós hölgyhöz járok dolgozni.
Kérdező: KARJAIMBAN HALT MEG GYERMEKEM! MIÉRT?
Egy édesanya: harmincnyolcéves fiam, karjaimban halt meg.
Kérdező: URAM! ADD, HOGY LÁSSAK!
1. Tisztánlátó szeretnék lenni! 2. Mit tartasz fontosnak számomra?
Kérdező: FÉRJEM MÁR ALIG KIBÍRHATÓ!
Iszákos férjem már alig kibírható. Mit tegyek?
Kérdező: EGY RÓLAD SZÓLÓ KÖNYV PROBLÉMA SZÁMOMRA!
1. Egy könyv sugalmazójáról kérdezem a HANG-ot. 2. Egy fénysávot láttam. Mit jelent ez számomra?
Kérdező: TANÁCSTALAN VAGYOK
1. Férjemnek valóban skizofréniája van? 2. Vállalhatunk-e közös gyermeket? 3. Mit tegyek, hogy rajta maradjak az ÚT-on?
Kérdező: SZIGORÚSÁG ÉS SZERETET
A szigorúság és a szeretet hogyan járhat együtt?
Kérdező: ÉDESAPÁNKRÓL
1. Miért a templomban halt meg édesapánk? 2. Újra leszületett apánk egyik
dédunokájában?
3. Miért nem szeretem a nagy vizeket?
Kérdező: A KÉNYSZEREVÉSRŐL
A kényszeres evési megkötözöttségéből szeretnék kigyógyulni!
Kérdező: A POKOLRÓL ÁLMODTAM
1. Nem érdemlem meg jelenlegi sorsomat. 2. Élettársammal megszakítottam
a kapcsolatot.
3. Azt álmodtam, hogy a pokolban jártam.
Kérdező: SAJNOS, ELBUKTAM!
1. Elbuktam. Elszomorította ez Jézust? 2. Mi a véleménye rólam Jézusnak?
Kérdező: FELADATOMRÓL
1. Mi a legfőbb feladatom? 2. Újraszületett rokonomat láttam a 3-dik szememmel? 3. Keressek társat magamnak?
Kérdező: AZ EGYHÁZ DOGMÁIRÓL
Melyek azok a dogmák, amelyeket a katolikus egyház tévesen mondott ki?
Kérdező: BAJ VAN AZ IDEGEIMMEL!
1. Idegrendszeri problémám van. 2. Sikeres pályatévesztő vagyok. 3. A párkapcsolatomban sincs minden rendben.
Kérdező: MIRE VALÓ JÉZUS?
1. Melyik külföldi bakban van letéve apám pénze és mennyi az? 2. Riport
készült egy gyógyítóval. Hogyan érhetem el? 3. Hogyan vehetem fel a kap-
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csolatot a Földön-kívüliekkel?
3476. Kérdező: A KARMÁRÓL
1.Mi a karmám? 2.Milyen adottságokkal áldott meg engem az Úr? 3. Fel
tudom-e helyesen nevelni gyermekeimet?
3477. Kérdező: FEJLŐDNI SZERETNÉK!
1. Hogyan biztosíthatom lelkem fejlődését? 2. Egy szimbólumról kérem a
HANG véleményét!
3478. Kérdező: HŰSÉGES AKAROK MARADNI
1. Társtalannak élem meg az életemet. 2. Hűséges akarok maradni.
3479. Kérdező: NEM ÉRTEM MAGAMAT
1. Három férjemtől miért kellett megválnom? 2. Lelkem szeretne megnyugodni.
3. Gyermekeimért aggódom.
3480. Kérdező: BÉKÉRE VÁGYOM!
Elégedetlen vagyok!
3481. Kérdező: EGY PÉLDA A PÁRBESZÉDIMÁRA
1. A Párbeszédimáról kérdezem a HANG-ot. 2. Állandóan zavaró gondolatok gyötörnek.
3482. Kérdező: ÁRTHATOK MÁSOKNAK?
1. Miattam történtek katasztrófák? 2. Krisztus szólt hozzám?
3483. Kérdező: IMÁRÓL
1. Jól imádkozom? 2. Kaptam egy gyönyörű imát. 3. Gyermekkoromban
olyankor hallottam harangszót, amikor nem szóltak a harangok. Miért?
3484. Kérdező: MI BIZTOSÍTJA BOLDOGSÁGOMAT?
1. Lehetek-e még boldog a Földön? 2. Nem szeretnék egyedül maradni.
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A könyv szerzője 1927. november 27-én született /Hont m./ Szob községben,
egy tizenkét-gyermekes család ötödik gyermekeként, mint első fiú.
Tanulmányait Székesfehérvárott és Szegeden végezte.
1954-ben szentelték pappá. Egy évig káplán, majd hitoktató.
1960-tól az Állam nem engedélyezi hivatalos működését Székesfehérvárott
és Nagy-Budapest területén.
1976. október 4-én LÉLEKKERESZTSÉGBEN részesül Alsószentivánon.
1977-től nem kap engedélyt önálló működésre.
1979-től Pátkán működhet, mint plébános, egészen nyugdíjaztatásáig, 1987ig.
Ezután két hónapot tölt Medjugorjében, ahol törött lába csodálatos módon
egy pillanat alatt meggyógyul.
Az előző politikai rendszer bukása után, l991-ben engedélyt kap a Váci Megyés Főpásztortól arra, hogy INÁRCS községben kisegítő lelkipásztori munkát végezhessen. Itt a hívek áldozatos szeretete és a helyi önkormányzat jóindulatú hozzáállása folytán két év alatt plébániát építettek számára, s a Váci
Megyés Főpásztortól folytatólagosan évenként engedélyt kap a további működéshez.
Itt, INÁRCSON erősödik meg benne a HANG, amelyben égi lények gondolatait ismeri fel.
E könyv ezeket a gondolatokat tartalmazza.
"Míg idea valami, addig csak hordozóját boldogítja. A megvalósult idea
kell hogy hordozza Alkotóját. Erre és ezért teremtettelek!" ( HANG )
Működési engedélyét 1997 őszén a Váci Megyés-főpásztor a Váci Egyházmegye területére vonatkozóan visszavonta. Azóta Budapesten él.
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