A HANG

36.

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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3755.

ELŐSZÓ
Szeressétek az öregeket!

Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!
A reszkető kezű ősz apákat.
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Ők is sokat küzdöttek értetek,
Amíg fölnevelkedtetek,
Fáradtak ők is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket,
Mikor Isten közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Ne tegyétek őket szűk odúkba!
Ne rakjátok őket otthonokba!
Hallgassátok meg a panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat!
Legyen hozzájuk szép szavatok!
Legyen számukra mosolyotok!
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Ha majd az örök szeretet
Elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, amit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Simogassátok meg a deres fejüket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket!
Öleljétek meg az öregeket.!
Adjatok nekik szeretetet!
Szenvedtek ők már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek!
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!
Margarethe Noack után Bodrog Miklós

2

3756.
Kérdező: HÁLA A MEGSZÓLÍTÁSÉRT!
Hálát adok a „Drága Gyermekem” megszólításért!
HANG: "Most is így kezdem: „Drága Gyermekem!”
Nem azért kezdem így, hogy valami szirupos kedveskedést fejezzek ki
e megszólítás által, hanem azért, mert ez így van!
Te drága gyermekem vagy, mióta létezel. Tereád aztán nagyon igaz az
az állításom, hogy egyetlenem vagy!
Igaz, mindenki elmondhatná ezt magáról, de nem mondja! Amint apostolaim közül csak János tette hozzá nevéhez mindig: „akit Jézus szeretett”,
pedig mindegyiket szívem teljes szeretetével szerettem, de csak Jánosnak
volt szívében az az érzékeny antenna, amellyel szeretetemet jobban tudta
fogni, mint a többiek, úgy te is egy olyan érzékenységet hordasz szívedben,
amely képessé tesz téged arra, hogy felfogj valamit abból a valóságból, hogy
mennyire szeretlek téged, mennyire valóban az egyetlenem vagy, mennyire
fontos vagy nekem!
Főleg a papok között vannak olyanok, akik helytelenítik a „drága
gyermekem” megszólítást. Ennek lélektani gyökere az, hogy az emberek részéről őket ért megtisztelő „főtisztelendő” megszólítást annyira komolyan
veszik, hogy ez elhomályosítja bennük az istengyermekség szentségét. Bizony igaz az, hogy nemcsak az, aki magát felmagasztalja, az megaláztatik,
hanem az is, aki - szinte mindenkor érdemtelenül - a fölmagasztalást elfogadja az emberektől, nagyon nyomorúságosnak fogja érezni magát mennyei
Atyám előtt!
Örülök szíved érzékenységének. Hidd el, örömöm vagy Nekem, a te
Jézusodnak. Hidd el, valóban isten édes gyermeke vagy, és az is maradsz
örökre!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3757.
Kérdező: ISTEN MINDIG A SZERETET NÖVEKEDÉSÉRE SZÓLÍT FEL
1. Isten szólított fel engem szentgyónásra, szentáldozásra?
2. Néha nehéz az életem.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindenkor Isten szólít meg téged, amikor lelked rendezéséről van
szó. Az általad említett rózsafüzér imádsága közben szintén Isten éreztette
veled, égi édesanyád közbenjárására, hogy nagyon szeret téged.
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2. Ha fáj is, de ne nyugtalanítson az, amikor környezetedben nem tapasztalsz élő hitet. Feltétlenül el fog jönni az ideje annak is, hogy ők is felismerik, mi válik javukra. Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel mérhetetlenül jobban szeretünk benneteket, a rosszakat is, semmint gondolnátok!
Amikor immár negyvenöt évvel ezelőtt médiumomat pappá szentelték,
pontosan azt a jelmondatot választotta magának, amivel te a hozzá intézett
leveledet befejezted: „Szívemből ünnepi ének árad. Zengem dalomat a Királynak”! E mondatoddal nagy örömet tudtam okozni általad neki is!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*****************************************************
3758.
Kérdező: HELYRE TUD ÁLLNI VALAHA ÉLETEM?
1. Kétszer elvált, asztmás beteg vagyok. Talpra tudok állni?
2. Álmomban azt mondta valaki, hogy már sokat szenvedtem.
HANG: "Kedves Barátom!
1. Valóban többet is törleszthettél volna adósságaidból, amelyeket magaddal hoztál. De tudnod kell: soha nincs későn! Még a Mellettem megfeszített egyik latornak sem volt későn, pedig csak másodpercei voltak már hátra.
Az igaz, hogy minél előbb, annál jobb. De későn soha nincs!
Nem kell mást tenned, mint a reggeli és esti imáidban felismerni azt,
hogy ki vagy! Azok a reggeli elhatározásaid, amelyeket Velem hozol, azok az
esti visszatekintések, amelyeket Előttem végzel, mindenkor egyértelműsítik
benned, hogy hol tartasz. Neked semmi mást nem kell tenned, csak azt, amire képes vagy. Ha elfogadtál Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak,
akkor a többi már nem a te dolgod.
Nagyon természetes, hogy nem elég szavakkal elfogadni Engem! Pontosan arra való a reggeli és esti beszélgetés Velem, hogy a ne állj meg a szavak szintjén! Tehát Általam, Velem és Bennem mindig talpra tudsz állni!
2. Aki álmodban szólt hozzád, igazat mondott. Valójában a te nagy Ned mondta ezt neked. Arra kérlek, ne a szenvedéseidet vedd soknak, hanem
inkább mulasztásaidat. De ezeken sem szabad sokat rágódnod! Te is arra
vagy teremtve, hogy látva teendőidet, amelyek naponta várnak rád, tedd szeretetben azt, amit megtehetsz.
Azt nem kell külön magyaráznom neked sem, hogy soha nem a mulandó körülmények a döntőek! A mulandóságé nem lehet a végső szó! Minden, ami mulandó, csak eszköz lehet arra, hogy benső világod, benső békéd,
minél nagyobb hangsúlyt kapjon életedben. Ha nem erre használod ezeket az
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eszközöket, akkor az Isten várni kénytelen addig, amíg fel nem ismered,
hogy csak annak van értéke, ami a halálod óráján örömmel fog eltölteni.
Megáldalak az ALÁZAT és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
3759.
Kérdező: MI INDÍTOTT ARRA, HOGY A FÖLDRE JÖJJEK?
Miért jöttem le a Földre?
HANG: "Drága Gyermekem!
Az indító ok az önfejűséged volt. A célok, amiért jöttél, az volt, hogy
rugalmasságot tanulj, de nem megalkuvás révén.
A szeretetet igazságban, az igazságot szeretetben megélni, tehát nem
arra törekedni, hogy jól érezd magad, hanem arra, hogy Én, Jézus, érezzem
jól Magamat szívedben, bizony, ez átlagon felüli alázatot kíván tőled.
Tudnod kell, hogy nem az az alázatos, aki lekicsinyli önmagát, hanem
az, aki egyrészt minden gyalázatot vállal az általa meglátott jóért, másrészt
mindig nyitott marad a jobb irányában.
Tehát, ha valaki Rám hivatkozva helyes érvekkel igazolja, hogy van
annál jobb is, mint amit jelenleg ő a legjobbnak lát, akkor képes leváltani a
megérvelt jobbért azt, amit eddig legjobbnak vélt.
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3760.
Kérdező: KLEPTOMÁNIÁS VAGYOK?
1. Van olyan, hogy kényszer hatása alatt vesz el valaki valamit?
2. Mehet-e áldozni az ilyen ember?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az általad említett lopás két különböző okból eredhet. Az egyik az,
amit kleptomániának is neveztek, amikor valaki ezt betegségként éli meg.
Ennek eredete az, hogy előző életei folyamán sokszor meglopták őt, s ő azt a
birtoklási vágyat, amely méltatlan az Isten képére teremtett emberhez, tehát a
szeretethez, helytelenül kezelve átveszi, illetve folytatja azoknak a stílusát,
akik őt meglopták. Ez a „betegség” feltétlenül megszűnik, ha valaki lelke
mélyén elfogad Engem, Jézust. Amit felhoztál, az nem ez az eset.
A másik, amikor valaki lelkileg nagyon szenvedi hiányát valaminek, s
ilyenkor a kísértő be tud törni lelkébe ilyen kényszerrel.
Most erről van szó! Természetesen ennek is a legbiztosabb orvossága a
Belőlem élés! Az, aki teljesen átadja magát Nekem, aki valóban elfogad En-
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gem, semmiben nem szenvedhet hiányt! Így e kényszer nem ébredhet fel
benne!
Van ugyan egy harmadik eset is, amikor valaki kifejezetten ártani akar
a másiknak, s ezért rabolja ki őt. De erről itt szó sincs!
2. Szó sincs szentségtörésről az általad említett esetben. Az Én, a te Jézusod oltáriszentségi jelenlétével kapcsolatban csak az követ el szentségtörést, aki tudatosan, kifejezett szándékkal akar meggyalázni Engem!
Én, Jézus, a bűnösökhöz és a bűnösökért jöttem közétek. Ezért arra
kérlek benneteket, hogy jöjjetek Hozzám bátran, bizalommal! Én, aki lábmosásra és nem fejmosásra jöttem le a Földre, azt szeretném, ha minden jó
szándékú ember venné magának a bátorságot ahhoz, hogy Belőlem táplálkozzék, s így ereje legyen az Én életemet kibontakoztatni önmagában.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3761.
Kérdező: EGY HIT TERJESZTÉSÉRŐL
Egy terjedő „HIT”-ről kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!
E szó: HIT, minden esetben mindenkinél egy bizonyos életszemléletet
hordoz. Embernek lenni a Földön annyit is jelent, hogy mindenki, akár akarja, akár nem, hisz valamiben. Ha másban nem, hát abban, hogy nem hisz
semmiben. Éppen azért, mert életszemléletet hordoz, döntő a tartalma.
Az általad említett HIT hirdetői, mint minden más HIT hirdetői, úgy,
mint a különböző pártok a választások előtt, igyekeznek olyan megfogalmazást adni hitükről, amely megfogalmazás feltétlenül emberséges, kívánatos,
vonzó. Arról nem szívesen beszélnek, hogy az eddig már megfogalmazott hitek kivétel nélkül - mint a csodálatos hópelyhek az emberek érintése által –
„piszkos vízzé” váltak, mert ez sehogy sem jelentene vonzó propagandát.
Annak érdekében, hogy „eladható” legyen a meghirdetet HIT, a hithirdetők kétféle módon igyekeznek skalpokat szerezni maguknak.
Az egyik módszerük az, hogy a mások hitének hiányosságait, hibáit amennyire a jó érzés még megengedi - felnagyítják, s így a kétség magvait
hintik a megtérítendő pácienseik fejébe, szívébe, az eddig biztosnak vélt saját-hittartalmuk iránt.
A másik pedig az, hogy saját hittartalmukat szép szóvirágokkal olyan
rózsaszín, misztikus ködbe burkolják, amint az önmagát jónak vélt édesanya,
aki mézbe csomagolva próbálja gyermekére tukmálni azt, amit a gyermeke
számára jónak lát. Ilyen „méz” a „titkos szavazással választás”, a „pártatlan
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ítélkezés biztosítása”, az „isteni kiválasztottság”, az „anyagi függetlenség
biztosítása”, az „összefogás ereje”, és még sorolhatnám mindazt a kikezdhetetlen jót, ami után minden ember szíve vágyik. Ezek a vágyak az égi honvágy földi vetületei, s ezért szinte cáfolhatatlanok! Ezért mindenki által elfogadhatónak, sőt vonzónak tűnnek!
Én, Jézus, nem azért jöttem a Földre, hogy egy hitvallással több legyen
számotokra, amelyek közül választhattok. Nem! Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy a hat megjelenési formám által élő kapcsolatba tudjatok lépni Velem, éspedig nemcsak az idők végezetéig, hanem azon túl is.
Kétezer évvel ezelőtt azt mondottam, hogy Velem betelt az idő! Arra
szólítottalak fel benneteket, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat (Márk
1;15)! Ez a gyakorlatban nem jelenthetett mást sem akkor, sem most, mint
azt, hogy Én, Jézus, aki az evangéliumaim alapján és az evangéliumaimmal
összhangban lévő gondolatok alapján legyek gondolataitoknak, beszélgetéseiteknek legfőbb tárgya!
Az Általam ehhez megkívánt alázat semmiképpen sem az, hogy „hallgass a neved”, hanem az, hogy gondolkodj!!! Igen, mert a gondolkodását
mindenki csak önmaga tudja átalakítani! Kivétel nélkül minden hitvallás főhelyen jelzi az engedelmeskedtetést. E kaszárnyai lelkületet lehet kozmetikázni, de ettől még sátáni marad! (Katonanóta: „Aki nem lép egyszerre, nem
kap rétest estére!”)
Az, amit Én, Jézus, elhoztam nektek, nem hitvallás, hanem magatartás
kérdése. Egy olyan magatartásé, amelyet bárhogy akarjátok, nem vagytok
képesek „hitvallásban” rögzíteni, mert vagy elvesztek, vagy hozzáadtok valamit ahhoz, amit Én, Jézus, itt és most a legfontosabbnak tartok! Emiatt
mondottam, hogy üldözni fognak benneteket! Nincs és nem is lesz a világon
olyan felekezet, amely ne foglalná hitvallásba saját hittartalmát. A kereszténységen belül ez már elkezdődött a JERUZSÁLEMI HITVALLÁS megfogalmazásakor.
Mivel minden hitvallás konzerválni, állandósítani akarja az Istennel
kapcsolatban lévők állapotát, ezért kivétel nélkül minden hitvallás korlátozni
akar benneteket abban, hogy saját lelkiismeretetek által kövessetek Engem,
Jézust. Ezért fognak mindenkor üldözni benneteket azok a rajtatok uralkodni
akarók, akik engedelmességet követelnek tőletek. Bármennyire is „sztaniolba” csomagolják uralkodási vágyukat, a lelkük mélyén mindig ez az uralkodási vágy áll, amikor engedelmességet követelnek tőletek. Ezt fogalmazta
meg egyik főpapotok a napokban a televízióban, amikor azt hangsúlyozta,
hogy csak olyan szabadság engedélyeztetik mindenki számára, amely sza7

badság azonos egy bizonyos hitvallás „hozzáigazodásához”! Ezt azzal próbálta igazolni, hogy ne kelljen mindennek utána néznetek, tehát ne kelljen
esetleg többszáz könyvet elolvasnotok ahhoz, hogy felismerjétek Bennem az
igazságot. Tehát egy olyan kényelmi szempont által akar befolyásolni benneteket, egy olyan gondolkodás-átalakítást eredményező szellemi munkától
akar megkímélni benneteket, amely teljesen idegen attól, amit Én, Jézus, kérek tőletek a már előbb említett Márk 1;15-ben!
A valóság az, hogy egyáltalán nem kell többszáz könyvet elolvasnotok
ahhoz, hogy felismerjétek azt, amit tőletek elvárok, csupán az evangéliumok
- tehát négy rövid könyv - alapján kell vállalnotok azt, hogy ketten-hárman
összejőve lelkiismeretetek által megszólaljon bennetek Szentlelkem! Ő irányítani fogja további lépteiteket!
Én, Jézus, nem véletlenül nem írtam le semmit, és nem fogalmaztam
meg semmiféle hitvallást!
Arra kérlek szeretettel, vállald azt az „állapotszerű vértanúságot”,
amelynek megkerülése - objektíve - csak az Én, a te Jézusod elárulása révén
valósítható meg!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
TELJES ODAADOTTSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
3762.
Kérdező: SZERETNÉK MÁSOK LELKÉBE BELELÁTNI!
1. Miért nem akarja apám az Isten kegyelmét és szeretetét
elfogadni?
2. Miért nem akarja Isten szolgáját, a papot elfogadni?
3. Miért emlegeti az ördögöt?
HANG: "Kedves Barátom!
Mindhárom kérdést ne Nekem, hanem az édesapádnak tedd fel. Ha ő
úgy látja jónak, hogy nem mondja el, akkor e kérdéseidre a választ, ilyen
formában, nem fogod megtudni. Én, Jézus, nem árulom el senkinek, hogy
másnak mi van a lelkében.
Megáldalak a SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************
3763.
Kérdező: NEM SZÍVESEN MEGYEK EGY GYÜLEKEZETBE!
1. Férjem miatt sokat szenvedek.
2. Nem akarok gyülekezetbe járni.
3. Sokat emlegetik az ördögöt.
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Benned élek! Te csak önmagadért felelsz. Saját benső békédet biztosítom akkor is, ha szenvedned kell. A te lelki szenvedésed nem más, mint az
Én szenvedésem benned!
Igen. Mert szeretsz Engem, megosztom veled szenvedésemet. Igen.
Nekem nagyon fáj, hogy mások megnehezítik az életedet. De ne feledd, az
Én erőm a te erőd is. Lelki békédet nem veszítheted el, amíg hiszed, hogy
benned élek!
2. Minden gyülekezetben van jó és van rossz is. Ha nyugodtabb vagy
azáltal, hogy nem mész el, akkor ne menj. Olyan helyre soha ne menj, ahol
azt tapasztalod, hogy el akarnak téged rabolni Tőlem!
Ahol módod van, ott tégy tanúságot arról, hogy Engem szeretsz, és arról, hogy ez biztosítja benned azt a szívbékét, amelyet Én, Jézus, mindenkinek megígértem, és meg is adok, aki Hozzám jön. „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - Én megkönnyítlek titeket!” (Máté 11;28)
3. Rám, a te Jézusodra is mondották, hogy ördögtől megszállott vagyok
(János 10;20)! Ahol sokat emlegetik az ördögöt, ahol nem Engem emlegetnek inkább, ott Én, Jézus, valóban nem érzem jól magamat, s nem érezhetik
jól magukat azok sem, akiknek a szívében élek!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
3764.
Kérdező: SÚLYOS CSALÁDI GONDOM VAN!
1. Mi a terve az Úrnak velem?
2. Fiam kábítószerezik. Nem tud leszokni. Mit tegyek?
3. Üzleti vállalkozásunk csődbe ment.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A jó szándék nem elég ahhoz, hogy valaki vállaljon Engem, mint
utat. Az sem elég, ha valaki kijelenti, hogy vállalja azt a gondolkodásátalakítást, amelyre Én, Jézus, Márk 1;15-ben felszólítottalak benneteket.
Szükséges mindehhez még a reggeli tervkészítés Velem, és az esti kontroll
szintén Velem.
Ha életszerűen, az előbb említett módon Hozzám kötöd magadat, akkor a többit nyugodtan Rám bízhatod!
2. A kábítószerek általában pénzbe kerülnek. Te nem tehetsz mást, csak
azt, hogy semmiben ne állj fiad mellé, amiről tudod, hogy helytelen. „Kívülről” nem lehet egy tizenhat éves gyereket nevelni. Vagy akarja önmagát ne9

velni, vagy vállalnia kell annak következményeit, hogy nem neveli önmagát.
Amíg gyermeked azt látja, hogy te vállalod az ő szenvedély-betegségének
következményeit, addig te nemcsak bűnrészes vagy, de gátolod őt is abban,
hogy szakítson szenvedélyével.
Minden megkötözöttség torzítja a szeretet-megnyilvánulást. A vérkötelék is megkötözöttség, melyet igyekezni kell leoldania minden szülőnek,
gyermeknek önmagáról.
3. Üzleti vállalkozásoddal kapcsolatban nem tudok ma sem jobbat tanácsolni, mint azt, hogy elmélkedd át Máté evangéliumából a 6-dik fejezetből a 25-től 34-ig lévő részt.
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
******************************************************
3765.
Kérdező: ELIGAZÍTÁST KÉREK!
1. Egy megkereszteltnek kérek útbaigazítást!
2. Felnőtt gyermekeim és kapcsolataik hitetlenek.
3. Írhatok nekik valami építő levelet?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Elég, ha ennyit írsz keresztgyermekednek:
„Te Jézusé vagy. Jézus a te Jézusod lett! Ezt pecsételte le a megkeresztelkedésed. Mivel a tiéd, vigyázz Reá, és akkor Ő, egészen biztos, hogy vigyázni fog rád egész életedben! Ő mérhetetlenül szeret téged. Te is szeresd
Őt úgy, ahogy csak képes vagy erre!”
2. Valóban az a legtöbb - felnőtt gyermekeidre és kapcsolataikra vonatkozóan - ha gyermekeidért és kapcsolataikért imádkozol, és soha nem panaszkodsz előttük életkörülményeid miatt.
Ne törődj a velük kapcsolatban mulasztással vétkezett múltad miatt!
Ezt Én, Jézus, irántad való szeretetből már teljesen elrendeztem!
3. Nagyon természetes, hogy írhatsz nekik bizonyos ünnepek kapcsán!
Akkor is írnod kell, ha előre látod, hogy nem lesz foganatja! Én, Jézus, majd
gondoskodom arról, hogy az általad megtett lépés ne legyen hiábavaló!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
3766.
Kérdező: ANYÁM NAGYON ROSSZKOR MENT EL!
1. Miért pont most ment el az édesanyám?
2. Mi van édesanyámmal?
HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Az Én gondolataim nem a ti gondolataitok! Ez így volt akkor is,
amikor még meg sem születtetek a Földre. Ezért kellett megszületnetek, és
ez folytatódik mindaddig, amíg nem tértek meg!
Te is azért születtél a Földre, hogy visszaszerezd azt a benső szabadságodat, amely bármiféle megkötözöttség ellentéte. A megkötözött ember a
sorsát nemcsak másokhoz köti, hanem ennek a köteléknek ápolására akar berendezkedni.
Minden kapcsolat annyiban a Szentlélek műve, amennyiben Hozzám,
Jézushoz, akar kötni benneteket. Ennek megvalósulása pedig a benső megkötözöttségek leoldásával jár együtt. Minden más kapcsolat, így a vérkapcsolat
is - amíg nem akar valaki igazán megtérni - az Isten által elgondolt kapcsolat
eltorzítására törekszik.
Minden kificamodott végtag helyrerántása fájdalommal jár. Azoknak
az életében, akiknek fáj valakinek a halála, egy ilyen kificamodott tag helyrerántása történik.
Isten úgy látta jónak, hogy pont akkor rántsa helyre eltorzult kapcsolatodat édesanyáddal, amikor ez megtörtént. Neked most el kell döntened,
hogy szerinted ki lát jobban: Isten vagy te?
Most nem kaphatod meg a „Miért pont most?” kérdésedre a választ.
Nem, mert nincs antennád hozzá! De ha Mellettem, a te Jézusod mellett döntesz, akkor felépül benned az az antenna, amely e téren is képes lesz fogni az
ég üzenetét.
2. Édesanyád mérhetetlenül jobban érzi magát most, mint valaha is a
Földön!
Megáldalak a TÜRELEM és az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
******************************************************
3767.
Kérdező: HIÁNYZIK NEKEM A HANG HANGJA!
Miért nem szól már hozzám a HANG.
HANG: "Drága Gyermekem!
Az a HANG, amelyet párszor hallottál, azt akarta tudatni veled, hogy
nem vagy soha egyedül! De semmiképpen sem azért hallottad, mert valaki
titkos üzeneteket akart volna közölni veled!
Ha Én, Jézus, megtehetném helyettetek azt, amit rátok bíztam, hogy tegyétek meg, vagyis azt, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat az evangéliumaim alapján, akkor nem embernek, hanem bábúnak teremtett volna benneteket az Isten!
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Férjednek igaza van, amikor azt ajánlja, hogy ne járjatok abba a bizonyos gyülekezetbe. Azért van igaza, mert ott nem az Én, a te Jézusod szerint
akarják átalakítani gondolkodásotokat, hanem a többi szentírási hely hangoztatásával úgy, ahogy az ottani vezetőség tagjai látják jónak. Ezt bizonyos érzelmi, akár bódulatig érő töltéssel fűszerezik.
Neked tehát nem kell várnod más HANG-ra, mint lelkiismereted hangjára, és vállalnod kell azt a szellemi munkát, tehát tanulást, amely szükséges
ahhoz, hogy evangéliumaim alapján átalakítsd gondolkodásodat. Bizony, a
Szentírásban rangsorolni kell! Aki ezt nem fogadja el, az nem Engem, mint
IGAZSÁGOT, hanem saját igazát akarja kiolvasni a Bibliából!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
3768.
Kérdező: NAGYON GYENGE VAGYOK
Gyakran nagyon gyengének érzem magam.
HANG: "Drága Gyermekem!
Az, amit ti „tavaszi” fáradtságnak mondotok, többé-kevésbé szinte
mindenkire hat. Ami ezen felül van, az semmiképpen sem okozhat gondot
annak, aki azt akarja, hogy megtegye, amit megtehet, amire képes.
Az, hogy vágyaid és képességeid nem fedik egymást, olyan alázatra
akar nevelni téged, amely szükséges ahhoz, hogy egyre jobban leoldódjanak
rólad hiúsági komplexusod béklyói!
Igaz, van olyan fáradtság-érzet, amely már klinikai eset. Ezt bárki fel
tudja mérni önmagán, s ilyenkor lehet szó idegkimerültségről, s ilyenkor lehet szó orvosi ellenőrzésről.
Tudnod kell, hogy Én, Jézus, senki számára nem vagyok olyan hajcsár,
aki bárkitől is erején felüli feladat elvégzését várnám el. Ha mégis ezt tenném, akkor a lélek mélyén olyan többlet-erőt biztosítanék számára, amely
képessé tenné őt a látszat-lehetetlen elvégzésére is! Ezt a többleterőt, a gyakorlati élet terén, feltétlenül megtapasztalná!
Nagyon szeretlek, és megáldalak azzal a benső látással, amely képessé
tesz felmérni a munkádhoz szükséges LELKI ERŐDET, s ami ezzel együtt
jár,
ELVÉGZENDŐ MUNKÁDAT!"
******************************************************
3769.
Kérdező: JELEN KAPCSOLATOM TARTÓSSÁGÁRÓL
Bízhatom-e jelen kapcsolatomban? Közelebb visz Hozzád?
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HANG: "Drága Gyermekem!
Nem! Nem bízhatsz! Azokban az érzéseidben bízhatsz, amelyek óvatosságra intenek téged.
Az egyértelmű, hogy emberben teljes mértékben senki sem bízhat. De
most nem erről van szó! Ha nem volnának benned olyan ellenérzések, amilyenek vannak, akkor nem fordultál volna Hozzám, a te Jézusodhoz. Azért
fordultál Hozzám, mert lelked mélyén érzed, hogy döntésedért olyan felelősséget kellene vállalnod magadért, amelyet egyedül nem tudnál elhordani.
Bármennyire szeretlek, nem vehetem át tőled e döntésed jogát, de elmondhatom, hogy az okosság és az óvatosság, amely minden józan döntésnek alapja
kell hogy legyen, nem erősíti, hanem gyengíti döntésed alapját.
Nagyon természetes, hogy te ennek ellenére is azt teszel, amit akarsz.
Én, Jézus, nem azért jöttem közétek, hogy helyettetek döntsek különböző
élethelyzetekben, de annyit mondhatok, hogy Nekem, Jézusnak, szinte semmi közöm sincs azokhoz az irányzatokhoz, amelyet különböző üzletemberek, vagy nem üzletemberek, az Én nevemmel fémjeleznek. Nem jöttem közétek sem azért, hogy egy új vallást hozzak létre azáltal, hogy a többiből az
Én nevemben kimazsolázzátok a nektek megfelelőt, sem azért, hogy valamelyik vallást erősítsem! Én, Jézus, azért jöttem, hogy elmondjam és életemmel megmutassam nektek, hogyan néz ki egy igazi EMBER, és ehhez
felkínáljam magamat nektek ERŐFORRÁSNAK!
Újra mondom: Nem bízhatsz jelen kapcsolatodban úgy, hogy az - társad jelen életfelfogása alapján - közelebb tudna segíteni téged Hozzám!
Most valójában nem tettem mást, mint megfogalmaztam azt, amit már
eleve a szívedben hordozol. Tehát nem társad felett mondottam elmarasztaló
ítéleted, hanem kapcsolatotok felett.
„Ez az ítélet: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak.
Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a
világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei.
Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd
derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt végbe. (János 3;19-21)”
Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************
3770.
Kérdező: ÁLMOMBAN A GOLGOTÁN VOLTAM!
Mit jelent álmom, amelyben láttam a keresztre feszítést?
HANG: "Kedves Gyermekem!
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Álmodban is arra figyelmeztettelek, hogy az igazi szeretet minden áldozatra képes.
Neked is feladatod az, hogy ne csak azt tedd meg szívesen, ami pillanatnyilag jól esik, hanem vállald olyankor is a szeretetet szolgálatát, amikor
az nagy erőfeszítésbe kerül.
Kedves Gyermekem! A többi kérdésedre nem válaszolok, mert azok
egyáltalán nem tartoznak lelki életed fejlődéséhez.
Megáldalak, hogy akkor is tudj másokat szeretni, tudj másokat szolgálni, tudj másokon, másoknak segíteni, amikor az számodra nehéz.
Megáldalak a BENSŐ ERŐ LELKÉVEL!"
******************************************************
3771.
Kérdező: SZEÁNSZOKAT TARTUNK
Jó az, ha szeánszokat tartunk?
HANG: „Kedves Barátaim!
A szellemvilággal kapcsolatba lépni csak akkor előnyös, ha az imádság
formájában történik. Tehát akkor, ha ilyen módon is hálát adtok Istennek az
eddig megtapasztalt jóságáért, és általuk is kéritek az erőt ahhoz, hogy továbbiakban is segítsenek benneteket olyan szellemi munka vállalására, tehát
tanulásra, amely által egyre emberibb emberekké tudtok válni.
Nem hasznos, sőt káros minden olyan erőfeszítés, amelyben a szellemektől, és nem az Én, a ti Jézusotok evangéliumaiból akarjátok megtanulni
azt a másokra figyelést, amely a soha senkinek nem ártást, a mindig mindenkinek megbocsátást, és a rászorulókon való segítést akarja megismertetni veletek.
Isten Bennem, Jézusban, kinyilatkoztatta Magát nektek! Az, aki Velem,
Jézussal, élő kapcsolatot akar fenntartani, tegyen meg mindent, hogy egyre
jobban ismerje meg a rátok hagyományozott evangéliumaimat, mert azokban
mindent átadtam nektek.
Amikor azt mondtam, hogy még sok mondanivalóm volna, de most
nem bírnátok elviselni (János 16;12), akkor azt is mondottam, hogy mindent
átadtam nektek (János 17;14) Tehát a Szentlélek sem adhat olyan új ismereteket nektek, amiért nem dolgoztatok meg szellemileg. Nem, mert nem vagytok bábfigurák! Földi életetekben IRÁNYT adhatnak különböző sugallatok,
de TARTALMAT - ehhez az irányhoz - az evangéliumaiban rátok hagyományozott tanításom adhat csupán!
A gondolkodás-átalakítás munkáját senki nem kerülheti el, ha megtértnek akarja tudni magát! Isten sem képes senki helyett átalakítani az illető
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gondolkodását. A gondolkodás-átalakítás pedig nem sugallat által, hanem tanulás által történik. A „sugallat” csak azzal az „anyaggal”, azzal a szellemi
tartalommal tud dolgozni, ami rendelkezésére áll.
Szellemileg, lelkileg irányítani helyes módon csak azt lehet, aki felismerte e mondat tartalmát: „Én vagyok az ÚT!” E felismerést senki nem kaphatja meg sugallat útján, mert ezt Én, Jézus, már mindenki számára hozzáférhetővé tettem, elmondtam.
Téved, aki úgy gondolja, hogy csak el kell csendesednie, és Én vagy
valamelyik szellemi lény egyszerűen elmondjuk neki azt, amit az evangéliumaimból vagy józan eszével a saját természetéből ő is ki tudna olvasni, ha
venné magának a fáradságot erre. Nem! E téren értetek és veletek mindent,
de helyettetek semmit!
Ismétlem: Irányt adhatnak a sugallatok, de tartalmat nem, mert azt Én,
Jézus, már átadtam, illetve még pontosabban, már felajánlottam nektek! Átvenni nektek kell!
Megáldalak benneteket az
OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
3772.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL
1. Helytelen a felfogásom?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Lelked mélyéig fel kellett dolgoznod magadban azt, hogy a gyermek
nem „rossz”, hanem Isten ajándéka! Álmaid annak adják jelét, hogy ez megtörtént benned. De jelzik azt is, hogy a szellemvilágban azok, akik különös
hangsúlyt tettek a gyermeki lelkületre (pl. mint kis Teréz), ezek a gyermeki
lelkek szívesen kerülnek kapcsolatba veled!
2. Valóban nyitott könyv vagy Előttem. Álmod arról is tudósít, hogy te
magad is gyermek vagy, és Én, Jézus, aki kifejezetten arra szólítottalak fel
benneteket, hogy legyen ébren bennetek gyermekségetek, istengyermekségetek tudata, ha az égi hazában végleges otthonra akartok találni,
akkor arra a nyitottságra és tanulékonyságra, tehát az alázatnak arra az alapelemére mutattam rá, amely nélkül nincs üdvösség (Lukács 18;17)!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3773.
Kérdező: BIZALMATLAN, FÉLÉNK VAGYOK
1. Karmikus bűnök terhelnek?
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2. Hogyan tehetem életemet teljesebbé?
3. Miért vagyok bizalmatlan, félénk még Veled szemben is?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nyugodtan mondhatom, nagyon természetes, hogy karmikus bűnök
terhelnek. Nagyon természetes, hogy a földi élet pontosan azt kívánja tőled
és mindenkitől, hogy vállaljátok azt a gondolkodás-átalakítást, tehát azt a
megtérést, amely meg tudja teremteni bennetek azt a szívbékét, amelyet a világ sem meg nem adhat, sem el nem vehet tőletek.
2. Az egészséges gondolkodás-átalakítás alapja az az élő hit, amely
egyben erőforrás is. Hinned kell abban, hogy Isten nemcsak van, de a te életedben is ÉRTED van! El kell hinned, hogy Én, Jézus, soha nem engedném
meg, hogy bárki is elraboljon Tőlem, a te boldogságod forrásától, ha egyszer
igen-t mondasz Nekem!
A hit feltétlenül erősíthető! Ha nem így lenne, akkor nem szidtam volna tanítványaimat azért, hogy még mindig oly csekély a hitük! A hitet értelmi
belátással, elmélkedéssel lehet és kell is növelni, erősíteni. Nagyon komolyan
el kell hinned, hogy te a Győztes oldalán állsz, ha hiszel Bennem. Én, Jézus,
nem hazudtam nektek, amikor azt mondottam, hogy bízzatok, Én legyőztem
a világot (János 16;33)!
Életedet tehát az Általam megkívánt HIT erősítése által tudod teljesebbé tenni. Ezt más nem teheti meg helyetted, mint ahogy te sem hihetsz más
helyett!
3. E harmadik kérdésedre is válaszoltam az előző pontban! Ehhez még
azt kell hozzátennem, hogy a félelem az egyben szeretet-hiány is (1János
4;18).
Csak annak szívében tudom megteremteni az Én békémet, aki elhiszi,
hogy úgy szeretem őt, mint senkit a világon! Ezért van belőle csak EGY! Ezt
a hitet sem Én, sem más nem tudja helyetted hinni!
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
******************************************************
3774.
Kérdező: MAGAMÉRT, SZERETTEIMÉRT KÖNYÖRGÖK!
1. Szeretnék meggyógyulni!
2. Aggódom családom üdvéért.
3. Elhunytjaim jó helyen vannak?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Gyógyulásodért mondott kérő-imádat ne úgy fejezd be, hogy „ha
akarod”. Ne, mert ez a benned lévő bizonytalanságot jelzi. Jobb, ha így feje16

zed be: „Akaratod szerint gyógyíts meg!” E mondatban nem hited gyöngeségét mondod ki, hanem szíved Belém vetett bizalmát.
2. Előbb-utóbb családod minden tagja el fog fogadni Engem! Igaz, sokat kell szenvedniük, hogy rájöjjenek, egyedül Én, Jézus, vagyok a megoldás. De ez az idő feltétlenül el fog jönni!
Ne aggódj hát értük! Az a fájdalom, amelyet miattuk érzel lelkileg, az
Én fájdalmam benned. Nekem is fáj, hogy gyermekeim olyan nehezen, annyi
szenvedés után látják csak be, hogy a földi életben minden, ami mulandó,
eszköz! Élni csak azért érdemes, ami örök. Ez pedig nem más, mint a szívetekben lévő egymás iránti szeretetetek!
3. Mind gyermekeid, mind édesanyád, sokkal, mérhetetlenül jobb életet
élnek, mint élhettek volna valaha is a Földön.
Nagyon természetes, hogy nemcsak megismeritek egymást, de örök
boldogságotok egyik táplálója éppen az lesz, hogy kimondhatatlanul örülni
fogtok egymásnak!
Nagyon szeretlek, és megáldalak
SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3775.
Kérdező: AZ ENGESZTELÉSRŐL
1. Helyesen engesztelünk a templomban?
2. Mit tudunk tenni, hogy megmeneküljön a világ?
3. Mit kell tennünk másokért?
HANG: „Drága Gyermekem!
1. Gondolkodás-átalakítás nélkül bármennyit imádkozik is valaki,
nem képes úgy gondolkodni, mint Én, Jézus!
Aki imádkozik, az a lelkét az Istenhez emeli. Ahhoz az Istenhez, akit ő
annak tart. Akit Én, Jézus, Istennek tartok, Őt csak az és annyiban ismeri, aki
Engem és amennyiben Engem ismer.
Ha valaki arra törekszik, hogy azt az Istent ismerje meg, aki Bennem,
Jézusban, jelent meg közöttetek, akkor az illető csakhamar rájön arra, hogy
nem azért kell imádkoznia senkinek, hogy Istent megváltoztassa (legtöbb engesztelő valamiképpen ezt akarja tenni), hanem azért, hogy ő, az imádkozó
változzék, szépüljön, épüljön, alakuljon és erősödjék meg az Általam elmondott és elétek élt szeretetben. Ha az általad említett engesztelő imádság azt
jelenti, hogy ennek hatására egyre jobban megismerjétek és megvalósítsátok
Isten akaratát, akkor az helyén való. E nélkül a jó szándékotokon kívül más
értéke nincs.
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2. A világ, mint földrajzi objektum, nem menthető meg. A világ, mint
Istentől elfordult emberek sokasága, szintén nem menthető meg. Erre mondottam, hogy nem értük imádkozom (János 17;9). Azokért a jó szándékú
emberekért kell könyörögnötök, akik tudatlanságukban nehezítik embertársaik életét, így akarva-akaratlan önmaguknak is ellenségei.
3. Magadért kell tenned azt, hogy másokért élj! Az, aki ilyen formán
vállalja az életelvesztést, az megnyeri azt. Ez a helyes önszeretet!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
3776.
Kérdező: SZENT ÉLETET SZERETNÉK ÉLNI!
1. Mi az életszentség? Hogyan érhető el?
2. Hogyan ismerhető fel teljes biztonsággal Isten akarata?
3. Hogyan lehetünk olyanok, mint a gyermek?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Aki szent életet él, az életszentségben él. Az él szent életet, aki benső békében van Velem, Jézussal. Az van benső békével Velem, Jézussal, aki
azt éli meg, hogy minden olyan esemény, amiről nem tehet, csak javára válhat, és ezért akár kellemes, akár kellemetlen az ilyen esemény, hálát tud adni
érte!
Ez csak HIT által érhető el. El kell hinnetek, hogy az istenszeretőnek
minden a javára válik. Ez igaz akkor is, ha ezt értelmével nem látja át az illető.
2. Isten akarata csak erkölcsi bizonyossággal ismerhető fel. Az, aki a
reggeli imájában Velem gondolja át az elinduló napot, aki az esti imájában
Velem, az Én jelenlétem tudatában ad számot magának az elmúlt napról, erkölcsileg teljes bizonyossággal tudni fogja, hogy Isten jelenléte, aki az akaratával azonos, békét vagy békétlenséget jelent számára.
3. Az Általam - a te Jézusod által - értékelt gyermeki lelkületet mindenkor jellemzi a tanulékonyság és az Istenre hagyatkozás, tehát az Istenbe
vetett bizalom. E gyermekségnek semmi köze sincs a gyerekességhez! Ez a
gyermekség együtt jár azzal az okossággal és óvatossággal, amely Isten
gyermekeinek az emberi kapcsolatait jellemzi.
Nagyon szeretlek, és megáldalak az Általam, a te Jézusod által, nagyra értékelt
GYERMEKI LELKÜLETTEL!”
*******************************************************
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3777.
Kérdező: NAGYON BIZONYTALAN VAGYOK
1. Nem vagyok biztos döntéseim helyességében.
2. Tele vagyok kisebbségi érzésekkel.
3. Hol tartok most?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Benső bizonytalanságod abból ered, hogy túl tökéletesnek akarod
megélni magadat. Ehelyett inkább azt kell megélned, hogy nem az az érdekes, valóban nem az az érdekes, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az
Enyém vagy!
Kérlek szeretettel, hagyjál már valamit Nekem - a te Jézusodnak - is,
hogy javítsak rajtad! Légy már egyszer biztos abban, hogy te valóban az
Enyém vagy! A te életedben valóban igaz, hogy nem cselekedeteid, hanem a
téged átölelő szeretetem a döntő! Hidd már el végre, hogy nemcsak benned
élek, hanem érted élek benned!
2. A kisebbségi érzésnek másik neve: hiúsági komplexus! Ebből valóban nem tudlak kiemelni téged mindaddig, amíg fontosnak akarod tudni magadat önmagadnak! Ha erről lemondtál, máris meggyógyultál!
3. A reggeli és az esti imáid arra valók, hogy e kérdésre megfelelő választ adjak neked!
Megáldalak a VALÓDI ALÁZAT LELKÉVEL! Tehát nem azzal az
„alázattal”, amely szereti önmagát köpködni, hanem azzal, amely a meglátott
jót úgy vállalja, hogy mindig nyitott marad a meglátott jónál jobb vállalására!"
******************************************************
3778.
Kérdező: SZERETNÉK BELELÁTNI A JÖVŐBE!
1. Kisfiam betegsége meggyógyul-e?
2. Nagy lelki fájdalmamban Jézus küldött valakit?
3. Megtalálom a visszavezető utat?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kisfiad betegsége karmikus. Ez azt jelenti, hogy feltétlenül neki és
neked is szükséges e betegség ahhoz, hogy jelen életetek Isten szerint formálódjék. Ennek egyetlen feltétele az, hogy Isten jóságát akkor se vonjátok kétségbe, amikor értelmetek korlátot szab nektek. Bizony úgy van, hogy az igaz
ember HIT-ből él! Bizony igaz, hogy a jó Isten akkor is JÓ Isten, ha ezt szenvedve kell tudomásul venni! Bizony igaz, hogy mindenkor érdemes feltenned
a kérdést: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!”
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Ha ehhez tartod magadat, akkor fiad betegsége vagy csökkenni fog,
vagy teljesen megszűnik, ahogy ezt lelketek fejlődése megkívánja!
2. Hidd el, hogy sokkal jobban szeretlek annál, mint te gondolnád!
Mindenkor gondoskodom arról, hogy melletted legyen az, akire szükséged
van! Pontosan azért, mert az Enyém vagy, Isten a körülményeidnek is az istene!
3. Nincs szükséged „visszavezető” útra! Rám, a te Jézusodra van szükséged, aki soha nem hagyott el téged! Te hiába fordítasz hátat Nekem, Én,
Jézus, mindenkor hűséges vagyok hozzád! Hidd már el végre, hogy az
Enyém vagy!
Amikor elcsatangoltál, Én, Jézus, mindig visszavártalak, mint a tékozló fiú apja, gyermekét! Nekem soha nem kell megváltoznom irányodban,
mert Én, Jézus, mindig és mindenkor, tehát állapotszerűen szeretlek! Ezt te
soha nem tudod megszüntetni, mert nem a te, hanem az Én jóságom ennek a
forrása. Ez pedig kiapadhatatlan!
Higgy a jóságomban, higgy az irgalmamban, és meg fogod tapasztalni
még földi életedben az Én, a te Jézusod mérhetetlen szeretetét!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
3779.
Kérdező: CSALÓDÁSOK SOROZATA JELLEMZI ÉLETEMET
Életem csupa szenvedések, csalódások sorozatából áll.
HANG: "Kedves Barátom!
Minden bizonnyal a poklok poklát kellett járnod eddigi földi életedben.
Minden bizonnyal jól ránevelődtél arra, hogy meglásd és átéld mindazt, amit
a földi élet siralomvölgy jellegét érzékeltette veled.
Most nem akarok történeteket mondani azokról, akik még nálad is mélyebben merültek el a földi életnek nevezett pokol bugyraiban, mert számodra nem az az igazán vigasztaló, ha ezekről tudsz. Inkább arra akarom felhívni
figyelmedet, hogy Isten a földi életet különösen és kifejezetten arra teremtette, hogy mindazok, akik e Földre születnek, körülményeik segítségével is
igyekezzenek látásukat megváltoztatni. Mert a világ nem olyan, amilyennek
látjátok, hanem amilyennek látjátok, olyan!
Ha ezt megérted, akkor elindulsz azon az úton, amelyen azok járnak,
akik Nálam, Jézusnál, keresték és meg is találták szívük békéjét. Ha nem indulsz el a gondolkodás-átalakítás útján, akkor a lényeget tekintve sem Isten,
sem ember nem könnyíthet rajtad! Azért mondom, hogy a lényeget tekintve,
mert „tüneti kezelést”, vagyis bódulatot elérhetsz különböző narkotikumok
20

segítségével, de boldogságot, tehát szívbékét, csak Nálam találhat mindenki,
mert Én valóban a boldogságot hoztam el nektek (Márk 1;15) és (Máté
11;28-30)!
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!
*****************************************************
3780.
Kérdező: MINT MEGTÉRT EMBER NEM KAPOK MEGÉRTÉST
Megtértem, de társamtól nem kapok szinte semmi jót!
HANG: "Drága Gyermekem!
Sokféle megtérés létezik. Igen, mert megtérni annyit jelent, hogy vállalni a gondolkodás-átalakítást egy meghatározott irányban!
Az, amit Én - a te Jézusod - megkívánok a Hozzám megtértektől, nem
más, mint a hála-ima felértékelése! Ez azt jelenti, hogy ami miatt a világ fiai
háborognak, káromkodnak, zúgolódnak, azok, akik elfogadnak Engem, Jézust, ilyenkor is képesek hálát mondani. Igen, mert hisznek abban, hogy az
istenszeretőnek minden a javára válik!
Tehát neked semmiképpen sem feladatod az, hogy megváltoztasd körülményeidet, hanem az, hogy megváltoztasd látásodat! Tehát pontosan az,
amire Én, Jézus, példát adtam nektek.
Én sem szöktem meg a megpróbáltatásaim elől, hanem igyekeztem belátni azt, hogy számomra még a kereszthalál szenvedése is a legjobbat fogja
eredményezni. Ezt ki is fejeztem Lukács 24;26-ban!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3781.
Kérdező: ÖNGYILKOSOKRÓL
1. Ki volt valójában Krisna?
2. Az eddig őszintén Jézust követő öngyilkosokra mi vár?
3. Egy USA-ból származó kijelentést hogyan kell érteni?
HANG: "Kedves Barátom!
Én, Jézus, sem kíváncsiságot kielégítő, sem másokat fáradságtól megkímélő Jézus nem vagyok. Azért jöttem közétek, hogy Engem, Jézust, befogadjatok szívetekbe, és így azt a békét, amely együtt jár a hazataláltság örömével, át tudjátok venni Tőlem.
Az általad említett személyt sokan követik a Földön. Tőlük érdeklődj,
ha úgy gondolod, hogy ez fontos számodra.
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2. Az Engem komolyan követők soha nem lesznek öngyilkosok úgy,
hogy öntudatuk birtokában vannak. Aki nincs öntudatának birtokában, az
képtelen erkölcsi cselekedetet végrehajtani!
3. Ne légy hiszékeny, hanem HÍVŐ! Hívő az, aki az Én szavaimra építi
életét. Hiszékeny az, aki nem így tesz.
Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!
*******************************************************
3782.
Kérdező: FÉRJEM ZAVARODOTT?
1. Férjem rendelkezik rendkívüli képességgel vagy zavarodott?
2. Miért nem hívtak dolgozni?
3. Miért nincs sikerük gyermekeimnek a párválasztásban?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Férjed zavarodott! Aki olyan szinten szeretetlen, mint ő, az erkölcsileg messze túl van azon, hogy felelne tetteiért. Erre szoktátok mondani: klinikai eset! Igen, mert elindult az ön- és közveszélyesség útján.
2. E második kérdést ne Nekem, Jézusnak, tedd fel, hanem azoknak,
akik nem hívtak meg dolgozni.
3. Ez annyira személyes kérdés, hogy erre Én, Jézus, nem adhatok neked választ!
Megáldalak a JÓZANSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
****************************************************
3783.
Kérdező: JÓL SZERETNÉK ISTENSZERETŐ LENNI!
1. Mikor vagyok helyesen és elégségesen Istent szerető?
2. A „SZERETET” könyv megijeszt.
HANG: "Kedves Barátom!
Te egy újjászületett lélek vagy! Éppen ezért soha nem fogod tudni
kimondani, hogy most már teljesen és egészen tökéletesen szereted az Istent.
De ez nem baj! Egy virág, egy fa, ha olyan csodavirág, -fa lenne, hogy koncentrálni is tudna, nem arra koncentrálna, hogy hogyan nő! Megelégedne azzal, hogy hálás a napsugárért, az esőért, a földért, amelybe eresztheti gyökereit. Meg lenne elégedve azzal, hogy van gazdája, kertésze! Te vagy e csodavirág, csodafa, és Én, Jézus, vagyok a Gazda, s angyalaim azok a kertészek,
akik állapotszerűen vigyázzák életedet!
2. Az nem jó, ha ijesztőnek látod a „SZERETET” könyvet. Azért nem
jó, mert e könyv elsősorban azt akarja tudatni veletek, hogy mennyire szereti
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Isten az embert, és nem azt, hogy mennyire gyarló az ember. Nem azt, hogy
gyarlósága miatt félnie kellene az embernek Istentől!
Ismétlem! Ne azon sopánkodj, hogy milyennek kellene lenned, hanem
annak örülj, hogy az Enyém vagy! Hidd el! Képes vagyok gondoskodni arról,
hogy olyan légy, akinek örülni tudok!
Az a barátod, aki nem tud hinni Bennem, nem azért nem tud hinni,
mert nem akar, hanem azért, mert e szó: HIT, lejáratódott előtte.
A HANG könyvekben már megírtam, hogy van generális, speciális és
univerzális HIT.
A GENERÁLIS HIT azt jelenti, hogy mindenki hisz valamiben. Az, aki
nem hisz semmiben, az abban hisz, hogy nem hisz semmiben.
A SPECIÁLIS HIT hordozói a különböző felekezetek, vallások, szellemi irányzatok képviselői.
AZ UNIVERZÁLIS HIT pedig azt jelenti, hogy mindenki hisz abban,
hogy ő ember, és joga van ahhoz, hogy őt mások is embernek nézzék!
Én, Jézus, ez utóbbi HITET jöttem föléleszteni, erősíteni bennetek!
Igen! Azért jöttem közétek, hogy megértessem veletek: az Isten EMBERARCÚ! Ezt nem bírták elviselni a SPECIÁLIS HIT képviselői!
Ha valaki hitetlen barátoddal ezt meg tudná értetni, akkor ő is belátná,
hogy ennek az UNIVERZÁLIS hitnek ő is birtokában van! Sőt, nemcsak
nem hitetlen, hanem ő azok közé tartozik, akik leginkább jogosultak arra,
hogy embernek tudják, higgyék magukat és másokat is!
Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************
3784.
Kérdező: BÁNTANAK MULASZTÁSAIM!
1. Édesanyám a Mennyországban van-e már?
2. Férjem és édesapám sorsát szeretném tudni!
3. Mulasztottam édesanyámmal kapcsolatban?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. E kérdésedre azért problémás Részemről válaszolni, mert egészen
mást gondolsz „mennyek országa” alatt, mint Én, Jézus. Te a földi élet égi
mását gondolod Mennyországnak, mert az Istennek odaadott lelkek a Földön
az égi élet földi másai. De a Mennyország nem a földi élet égi mása!
A Mennyország az Isten boldogságában történő zavartalan részesedés
azáltal, hogy a Szentlélek életét, örömét élik a teremtett szellemek saját teljességüknek megfelelően. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy édesanyád égi
boldogságát a te szíved boldogsága is érinti. Az ő imája okozhat nagyobb
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fényt számodra, de lelki szemedet neked kell használnod! A te imáid érte viszont az ő szabadságának nagyobb mértékét, vagyis az őt éltető Szentlélek
hatékonyabb működését segíthetik elő.
2. A halálban mindenki jól jár! Nemcsak azért, mert felelősen nem tud
tovább bajt okozni önmagának, hanem azért is, mert olyan önismeretre jut,
amelyre a Földön eljutni nem lehet. Mindehhez hozzájárul az elmúlt élet tapasztalatainak emléke, s ezek óriási lehetőségeket hordoznak arra, hogy Isten
mellett döntsön az, aki ezt földi életében még meg nem tette.
Te ugyan meghatározott személyekről kérdeztél Engem, Jézust, de Én
most szempontokat kellett hogy adjak neked válaszomban.
3. Mivel az istenszeretőnek minden a javára válik, ezért az, amit te,
mint mulasztást, bűnbánóan említesz, már meg is szűnt számodra. Édesanyádnak pedig, aki szintén istenszerető volt, a te mulasztásaid is javára váltak.
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3785.
Kérdező: MIT JELENTENEK ÁLMAIM?
1. Mire figyelmeztet két álmom? Mindkettő az égboltra irányult.
2. Hálás vagyok mindenért!
HANG: "Kedves Barátom!
1. Mindkét álmod, amely az égboltra irányult, kettős tartalmat hordoz.
Az egyik közvetlenül rád vonatkozik. Kinyílik előtted a szellemvilág boltozata, s te nagyszerű információknak kerülhetsz birtokába. Azért mondom,
hogy kerülhetsz, és nem azt mondom, hogy kerülsz is, mert az okosságra és
óvatosságra rendkívüli módon szükséged lesz, ha gazdagodni, növekedni
akarsz a neked felkínált információk hatására.
Számodra most fontosabb az, hogy az eszedre hallgass, mint a szívedre! Nagyon óvatosnak kell lennie annak, aki nagy kegyelmeket kap! Angyalaim nagyon drukkolnak érted! A három égitest, amelyet második álmodban az
égbolton láttál, olyan megosztottságot jelez, amelyet jobb lenne elkerülnöd.
Nagyon fontos hát számodra a közeljövőben az okosság és az óvatosság!
A másik tartalom, amelyet álmaid szimbolizálnak, a közeljövőben várható eseményekre vonatkoznak. Ezek félelmetes döntés elé állítják a világot!
A vége feltétlenül pozitív megoldást jelez.
2. A hála akkor tiszta a szívedben, ha nem csupán a jelen jóérzése táplálja, hanem azoknak a nehézségeknek a vállalása is, azoknak a jó érzésekről
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történő készséges lemondása is, melyek csak az Én, a te Jézusod erejében
vállalhatók, és örömmel kerülnek napvilágra!
Megáldalak az TISZTÁNLÁTÁS és az ERŐ LELKÉVEL!"
*******************************************************
3786.
Kérdező: NEM VAGYOK VALLÁSOS TÍPUS
Nem vagyok vallásosnak mondható.
HANG: ”Kedves Gyermekem!
Én, Jézus, sem voltam vallásosnak mondható! Nekem, a vallási vezetők szerint, azért kellett meghalnom megszégyenítő halállal, mert olyanokat
mondtam, ami ellenkezett a vallási vezetők felfogásával.
Mi volt, amit képviseltem? Megmondom: az univerzális HIT!
Generális hitnek azt nevezitek, miszerint mindenki hisz valamiben. Aki
nem hisz semmiben, az azt hiszi, hogy nem hisz semmiben. Tehát ő is generális hittel rendelkezik.
Speciális hitnek azt nevezitek, amit különböző hitvallásokba foglalnak
és követelnek meg hordozóik azoktól, akik hozzájuk akarnak tartozni.
Az univerzális hit, amelyet Én, Jézus, képviseltem, nem rögzíthető
hangzatos hitvallásba. Nem, mert az univerzális hit nem más, mint az, hogy
minden embernek jogában áll hinni abban, hogy ő ember, és minden embernek joga van ahhoz, hogy őt más is embernek tekintse! Én, Jézus, ezt a HITET képviseltem, és erre a HITRE szólítottalak fel benneteket!
Nagyon remélem, hogy ezt a HITET te is elfogadhatónak tartod, és így
EGY leszel Velem, a te Jézusoddal!
Ez nem jelenti azt, hogy minden speciális hitet sutba kell dobni, hanem
azt jelenti, hogy minden speciális hitet hordozó vallásból csak azt kell komolyan venni, ami nem ellenkezik az univerzális hittel.
Mivel minden speciális hit képvisel olyan elveket is, amelyek az univerzális hit lényegét nem rombolják le teljesesen de olyat is, amely megkísérli, sőt parancsba is adja az univerzális hit el nem fogadását, ezért azok, akik
Hozzám, Jézushoz, tehát az univerzális hit megvallásához csatlakozók, feltétlenül konfliktusba kerülnek bármely vallás képviselőivel. Ezért mondhattam Én, Jézus, azt, hogy amint Engem, úgy enyéimet is csak üldözések közepette fogják tudni elviselni (János 15;20)!
Megáldalak az ÉLŐ, UNIVERZÁLIS HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************
3787.
Kérdező: JELENÉSEKRŐL, LÁTOMÁSOKRÓL
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1. Tőled vannak a kapott „jelenések”?
2. Aggódom hozzátartozóimért!
3. Halottaimról kérdezem Jézust.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden „jelenés”, minden „látomás” önmagában nem jelent semmi
olyat, amivel érdemes volna foglalkozni. Csak olyankor kell ezeket komolyan venni, ha mondanak valamit. Különben csupán arról tudósítanak, amit
mindenki tud. Vagyis arról, hogy van szellemvilág.
Ha egy jelenés, látomás mond valamit, akkor hozzá kell mérnetek az
Én, a te Jézusod evangéliumaihoz, az azokban elmondottakhoz. Amennyiben ezekkel összhangban van egy látomás mondanivalója, annyiban hiteles,
amennyiben nincs összhangban, annyiban megtévesztő szellemektől van.
2. Az aggodalom sohasem jó! Aki aggódik, az nem hiszi komolyan azt,
hogy Én, Jézus, mindenkit mindenkinél jobban szeretek. Nem hiszi azt, hogy
Én, Jézus, mindenkiért mindent megteszek. Aki aggódik, az nem hiszi el,
hogy ő csak önmagáért felel!
3. A halál nem olyan véglegesültség, amelyben bárki irányában is megszűnne az Én, a te Jézusod szeretetének áradása! Ezért bizonyos értelemben a
halálban mindenki jól jár, mert olyan önismeretre jut, amelyre a földi életében senki nem képes.
Az jó, ha imádkozol halottaidért. De a többi nem tartozik rád!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3788.
Kérdező: HIPNOTIZÁLTATHATOM MAGAMAT?
1. Szabad-e hipnózisnak kitenni magamat?
2. Változtam-e az előző levelem óta?
3. Meg nem született testvérem hol van?
HANG: "Kedves Barátom!
1. A földi életben mindenkinek minden szabad, de nem minden használ. Ha valaki kiteszi magát regressziós hipnózisnak, amit természetesen
szabad megtennie, csak akkor használ az illetőnek, ha ennek következtében
jobban tud szeretni Engem, Jézust. Tehát nem maga a hipnózis az érdekes,
hanem az, hogy valaki mire használja fel, milyen tanúságot von le abból.
2. Minden szellemi lény szükségszerűen változásokon megy át. Ne azt
mérlegeld, hogy mennyit fejlődtél, hanem arra legyen gondod, hogy napi feladataidat egyre több szeretettel éld meg, végezd el! A reggeli és az esti ima
sokat segít e téren.
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3. A szellemvilág annyira gazdag, hogy csak a halálotok után fogjátok
megérteni annak milyenségét.
Megáldalak a GYAKORLATI SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************
3789.
Kérdező: SZÉTESETTNEK ÉRZEM MAGAMAT
1. Gyakran vagyok rosszul. Mit tegyek ellene?
2. Gyógyíthatok kézrátétellel?
3. Járhatok több közösségbe?
HANG: "Kedves Barátom!
1. A gyakori rosszulléteddel olyan adósságot törlesztesz, amely csak
akkor fog csökkenni, sőt, akár meg is szűnni, ha megtanulsz szívből hálát
adni ezekért a rosszullétekért. Igen! Ezek olyan fékek életedben, amelyek vigyáznak arra, hogy a hiúság és a gőg ördöge el ne ragadjon téged.
2. Mindenki úgy gyógyít, ahogy tud. De mindenkinek tudnia kellene,
hogy a testi betegség erkölcsileg - tehát azon a területen, ahol boldogságotok
dől el - nem rosszabb, mint az egészség, és az egészség nem jobb, mint a betegség. Nem azért születtetek a Földre, hogy egészségesen haljatok majd
meg, hanem azért, hogy szeretetben növekedjetek. Ez egészségben, betegségben egyaránt lehetséges!
3. Nem jó, ha valaki több közösségbe járva akar Engem, Jézust, egyre
jobban megismerni. Értem, Jézusért, minden közösségben - ahol alá-fölé
rendelés van - áldozattá kell válni! Aki ezt ki akarja kerülni, az már eleve
nem tartozik Hozzám!
Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************
3790.
Kérdező: BIZTOS IRÁNYT MUTAT AZ INGA?
1. Ha Isten a körülményeimnek is az istene, akkor miért nem
kell körülményeinktől várni a boldogulásunkat?
2. Lehet olyan ingám, amelyet jó szellemek irányítanak?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Ha valaki átadta magát Istennek, ha valaki átvette Istentől a maga
számára szükséges szabadságot, amely nem más, mint a lelkében működhető
Szentlélek, akkor nem a körülmények megváltoztatására, nem mások megváltoztatására kerül a hangsúly, hanem arra a szívbékére, amely a rendelkezésre álló eszközök felhasználása által mindig biztosítható!
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Isten tehát olyan értelemben istene a körülményeknek, hogy mindenkor
és mindenkinek biztosítja azokat a külső eszközöket is, amelyek szükségesek
a szívbéke biztosítására.
Így is mondhatom: Isten nem enged senkit erején felüli kísértésbe kerülni, ha valaki Isten akaratát akarja teljesíteni. Ez jelenti azt, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik.
2. Nincs olyan inga, amelyet csak boldogító erők irányítanak! A Szentlélek nem külső eszközök által boldogít, hanem a gondolkodás-átalakítást
vállalva segít abban, hogy Isten ereje a te erőddel közösen - megvilágítva
előtted az egyetlen CÉLT, ami a boldog örökélet - ÚTON tartson téged.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************
3791.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK!
Hogyan segíthetek annak, akit szeretek?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az, akit te „szeretsz”, hármas hűtlenségben él. Rendszeresen hűtlen
hozzád. Rendszeresen hűtlen gyermekei anyjához. Rendszeresen, állapotszerűen hűtlen Istenhez. Te akkor szeretnéd őt igazán, ha nem vállalnád azt,
hogy „falazz” neki e hármas hűtlenségéhez!
Az ő részéről Istennél kell kezdenie hűtlensége felszámolását. Neked
viszont feladatod az, hogy semmiképpen se vállald fel azt, hogy veled hűtlenkedjen gyermekei anyjával szemben. Azért kell e téren radikálisnak lenned, mert csak így remélheted azt, hogy te hűséges tudj maradni Hozzám, Jézushoz, a te Istenedhez!
Senki nem képes megoldani másoknak az életét. Nem is feladata ez
senkinek. Mindenki önmagáért felel.
Hidd el, Én, Jézus, jobban szeretem őt, mint te, s mégsem tudom megváltoztatni. Úgy gondolod, hogy amire Én, Jézus, nem vagyok képes, arra
majd te képes leszel? Ne légy naiv! Az érte mondott imáid akkor érik el céljukat, ha meg tudják veled értetni azt, hogy nem szabad sem vele, sem mással besegítened semmiféle istentelen hűtlenségbe! Érte akkor teszed a legtöbbet, ha hűséges maradsz Hozzám, a te Jézusodhoz!
A földi ember életében minden belülről kifelé oldódhat csak meg, és
nem kívülről befelé. Kívülről csak a megtérni szándékozót lehet segíteni! A
megtérni szándékozás nem a szavak szintjén valóság. Aki valóban meg akar
térni, annak ezt tettekkel kell igazolnia!
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Ne légy hiszékeny, hanem hívő, aki Általam, Velem és Bennem akar
élni. Ne légy birka, hanem olyan bárány, akit mérhetetlenül jobban érdekel a
PÁSZTOR, mint bármelyik elcsatangolt bárány. Ne akard a PÁSZTOR szerepét felvállalni! Akard inkább a PÁSZTORHOZ irányuló hűségedet kimutatni!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3792.
Kérdező: MIT KELL TENNEM CSALÁDOMÉRT?
Családom válságos helyzetben van. Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!
Amikor valaki problémaerdőbe téved, akkor természetes, hogy nem
képes az egész erdőt egyszerre megszüntetni. Az a problémaerdő pedig, amelyet ti földi életnek neveztek, semmiképpen sem szüntethető meg egyszerre.
Ki sem lehet jönni belőle, mert ezt mindenki magával cipeli! Az élet keresztjének két összetevője van. Maga az emberi természet és a körülmények. E
keresztről leszállni nem lehet!
Bármit teszel, természetedet magaddal hordozod. Bárhová mész, mindenütt vannak körülmények. Ezek soha nincsenek szinkronban egymással a
Földön.
Nem megoldás tehát egy házassági válságban azon tűnődni, hogy szétessen vagy sem, hanem azt kell fontolóra venned, hogy milyen a kapcsolatod
a benned boldogító módon élő Istennel?
Amíg szempont lesz számodra az, hogy melyik gyermeked milyen
megoldást szeretne, addig elmész a lényeg mellett! Ha Velem, a te Jézusoddal rendezed kapcsolatodat, akkor ennek feltétlenül eredménye lesz az is,
hogy a körülményeid részéről kapott keresztek benső békédet csak a felszínen érinthetik, de a mélyben nem.
Mivel a földi élet maga a problémaerdő, ezért abból kimenni nem lehet, de lehet föléje emelkedni. Ezt indítja el az első gomb jól begombolása,
vagyis Isteneddel történő élő kapcsolatod megteremtése. E „teremtés” Isten
részéről már megtörtént, mert te most is Általa VAGY! A te részedről akkor
történik meg e „teremtés”, ha személyes döntéssel befogadod Istent életedbe, mint ABSZOLÚT ELSŐT! Vagyis nincs második, illetve mindig azt kell
tenned, amit Ő akar. Ő pedig mindig azt akarja, ami a te szíved békéjét célozza meg.
Meg kell tanulnod, hogy a Földön a szeretet elsősorban nem élvezet,
hanem áldozat. Amint ezt tanulgatod, csodálkozva fogod tapasztalni, hogy
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bizonyos értelemben „élvezet” is. Vagyis azt, hogy jónak lenni jobb, mint
nem jónak lenni!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
3793.
Kérdező: FÉRJEM UTÁN KELL MENNÜNK?
Férjem különböző országokban akar lenni a családjával.
HANG: "Drága Gyermekem!
Azt elhatározni, hogy egy család hol éljen, mindig a férjnek a dolga.
Még Velem kapcsolatban is, az Angyal nem anyámnak, hanem Józsefnek
mondta meg, hogy hová kell költöznünk, pedig József nem is volt természetes apám!
Igaz, hogy egy édesanyának el kell mondania véleményét egy költözködéssel kapcsolatban, hogy férje több szempontot tudjon mérlegelni, de a
döntő szó az édesapáé kell hogy legyen!
Azt ne gondold, hogy magad vagy gyermekeid számára bármi is hátrányos lehet a boldogságotokat illetően, amiről nem tehettek. Amíg ezt gondolod, addig nem hiszel komolyan Isten gondviselő szeretetében. Nem hiszed
komolyan, hogy az istenszeretőknek minden a javára válik. Nem hiszed el,
hogy sem boldoggá, sem boldogtalanná, kívülről, senkit nem lehet tenni! E
téren ártani, mindenki csak önmagának tud! Ha nem így lenne, akkor az Isten
nem jó, hanem rossz Isten lenne, mert a belülről boldogságra teremtett embernek kívülről, tehát másoktól kellene várnia boldogsága beteljesülését. Ez
teljes képtelenség, mivel Isten mindenkiben belülről van jelen boldogító módon!
Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
3794.
Kérdező: UTÓLAG NEM TUDOM, HOGY JÓL DÖNTÖTTEM-E?
1. Egy személyről kérek véleményt!
2. Akivel megismerkedtem, az segít tovább az életemen?
3. Jól döntöttem, hogy lemondtam egy üzletet?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Soha senkinek semmiféle személyt nem adok ki. Téged sem adlak ki
másnak!
2. Nem az segít tovább téged, akit te most a „leg”-nek tartasz. Kivétel
nélkül mindenki csak „tükör” lehet embertársa számára. Egyedül és kizáró-
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lag a Szentlélek, aki benned is jelen van, képes úgy irányítani - lelkiismereteden keresztül -, hogy Istenben növekedni tudj.
3. Amit valaki nem lát becsületesnek, arról le kell mondania!
Megáldalak, hogy tudj vállalni Engem, Jézust!”
******************************************************
3795.
Kérdező: EGY CSODÁLATOS ÉLMÉNYRŐL
Egy csodálatos kettős - boldog és fájdalmas - élményben volt részem.
HANG: "Drága Gyermekem!
Minden „csodálatos” élmény, amelyet Isten ad vagy megenged, arra
szólít fel, hogy figyeld a következményeket! Minden - Istentől jövő vagy
megengedett - élmény azt a CÉLT szolgálja, hogy a gyakorlati szeretet megélésére tedd a hangsúlyt! Ha nem erre indít, akkor valamiképpen önmutogatást kínál fel, amelyet feltétlenül el kell utasítanod!
Én, Jézus, mindent megteszek azért, hogy olyan istenélményeid legyenek, amelyek Engem szolgáló szeretetre késztessenek téged!
Te az Enyém vagy, és Én a tiéd vagyok! Ezt ne felejtsd el soha!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
3796.
Kérdező: SZERETNÉK A BOKOR KÖZÖSSÉGHEZ TARTOZNI!
Jézusom! A Bázis Közösség tagja szeretnék lenni!
HANG: "Drága Gyermekem!
Ha vállalod a HANG-könyvek alapján azt a gondolkodás-átalakítást,
amelyre Én, Jézus, Mk 1;15-ben felszólítottalak benneteket, akkor máris ahhoz a közösséghez tartozol, amelyet azért hozott létre az Én Lelkem, hogy az
univerzális hit alapján építsd fel lelked életét!
Erre nagyon alkalmas az a HANG-tábor, amelyet erre a célra segít létrehozni általatok az Én Lelkem!
Ebben az évben július hó12-től - 18-ig lesz e tábor Tatán. Május végéig
kell jelentkeznie Szabó Jánosnál annak, aki ezen részt akar venni: 2011 Budakalász, Hegyalja u. 10. Telefon: 06/26/ 341- 468.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3797.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!
1. Hol tartok most?
2. Valakiről olvastam, hogy tud gyógyítani.
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3. Karmikus betegségem van?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Reggeli és esti imáid arra is valók, hogy tisztában légy magaddal és
azzal az úttal, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat.
2. A hitnek valóban csodálatos ereje van. De nem attól lesz boldog valaki, hogy egészséges-e vagy sem, hanem attól, hogy mennyire veszi komolyan azt a szeretetet, amelyet Én, Jézus, a Lelkem által, megélhetek benne!
3. A karmikus betegségek vagy csökkennek, vagy teljesen megszűnnek,
ha valaki hálát tud adni értük. Igen, mert minden karmikus betegség egy
olyan adósság-törlesztésre szólít fel, amelynek vállalása lehetővé teszi azt az
újjászületést, amely nélkül nincs véglegesülés a mennyek országában. Ezt így
fejeztem ki: "Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem
láthatja meg az Isten országát." (János 3;3)!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
3798.
Kérdező: ELÍTÉLHETŐ AZ, AKI LUSTA?
1. Elítélendő az, aki bár tehetné, de nem akar dolgozni?
2. Akik nem fogadták el Jézust, azok miatt hiába jött el?
HANG: "Kedves Barátom!
1. A külső körülmények elhanyagolása valaki részéről, még egyáltalán
nem elégséges ahhoz, hogy valakiről ítéletet mondjatok. Ti nem láttok bele
senkinek oly mélyen a lelkébe, hogy jelenét, s főleg a múltját fel tudnátok
mérni! Senkiről nem tudhatjátok, hogy lelkileg mit örökölt, milyen hatások
érték eddigi életében, és azt sem, hogy szabad akaratával hogyan dolgozott
együtt a kapott kegyelemmel. Ha e háromból csak egyet is nem tudtok, már
nem mondhattok senkiről helyes ítéletet. A valóság az, hogy a három közül
egyet sem tudtok!
Ami neked restségnek, henyélésnek tűnik, mert látszatra az is, talán legyőzhetetlen akadálynak éli meg önmagában ezt az, aki ilyen. Szinte képtelenségnek tűnik számára az, hogy ne ilyen legyen! Más az, ha valaki belátva
helytelen viselkedését, tanácsot kér tőled arra, hogy hogyan tudna ezen változtatni. De e nélkül nem megy.
Az erkölcsi rend kialakítása soha nem történik kívülről befelé, hanem
mindig belülről kifelé! Gondolkodásának átalakítását mindenki csak önmaga
tudja elvégezni. Maga az Isten sem tudja ezt senki helyett megtenni! Teremtmény teremtményt sem boldoggá, sem boldogtalanná nem képes tenni!

32

Az erkölcsi rendben minden erőszakoskodás olyan bumeráng, amely visszaszáll elindítójára!
Üdvözítő magatartás részedről csak az lehet, hogy amit te nem látsz
jónak, azt ne tedd meg. De semmiképpen sem feladatod az, hogy amit te nem
látsz jónak, azt mindenképpen rátukmáld a másikra is. Másokkal kapcsolatban bűnrészes ne légy! A többi az Isten dolga!
2. Előbb-utóbb mindenki el fog fogadni Engem, Jézust. Ezt így fejeztem ki: "Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz
vonzok”. (János 12;32) Tehát semmiképpen és senki számára nem jöttem hiába közétek!
Megáldalak a SZELÍDSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
3799.
Kérdező: AZ ISTEN SZERINTI ÉLETKÖZÖSSÉGRŐL
IMA:
Uram! Köszönöm, hogy lehetővé teszed számomra azt, hogy szólhatok
Hozzád! Kérdezni szeretnélek! Beszélj nekem az Általad jónak vélt életközösségről.
"Kedves Barátom!
Először elmondom, hogy miért kellett eljönnöm, mi okból, aztán elmondom, hogy honnan jöttem, és végül rátérek a kérdésedre adandó válaszomra is. Vagyis arra, hogy mi célból jöttem közétek.
A TEREMTÉSSEL kell kezdenem.
Isten kimondhatatlan szeretete, önközlése a szellemi teremtmények létét nem tudta úgy létrehozni, amint Isten létezik. Csak Isten létezhet azáltal,
hogy boldog! Tehát boldogsága azonos a létével!
A szellemi teremtményeknek előbb létezniük kell ahhoz, hogy boldogokká tudjanak válni.
Isten, az önmaga Lényének mondott IGEN-je által, mint KÖZÖSSÉG
boldog, és így létezik. A szellemi lények csak akkor lehetnek boldogok, ha
IGENT mondanak Teremtőjük szándékának. Vagyis annak az isteni TERVNEK, hogy személyes kapcsolatban legyenek az őket egyedül boldogítható
Teremtőjükkel. Ezt Isten nem tudja megtenni helyettük. Senkiben nem lehet
sem Isten, sem teremtmények által boldogságot „teremteni”.
Az Isten a BOLDOGSÁG! Ez „teremti” ŐT! Ezáltal VAN! Ennek másik neve: SZERETET! Aki teremtmény, annak szabad döntést kell hoznia Istenre, mint BOLDOGSÁGRA, mint SZERETETRE! Ennek a boldogító
kapcsolatnak szükségszerű velejárója a közösségi élet. Azért szükségszerű,
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mert teremtményi szinten a szeretés a másikra figyelésből nő ki, együtt él vele!
Minden teremtett lény Isten reáfigyelése által létezik. Minden szellemi
lény Isten reáfigyelése által állapotszerű lehetőséggel rendelkezik arra, hogy
másra, tehát Istenre is, figyelő legyen. E nélkül a másra figyelés nélkül sem
Isten, sem teremtett szellemi lény szeretni nem tud! E másokra figyelés nélkül egyszerűen nincs szeretet, ami, mint említettem, a boldogságnak a másik
neve! Ezért csak az képes boldogságot „teremteni” önmagában, csak az él
szellemi természetének megfelelően, akinek életében főhelyen van a másikra
figyelésben az Istenre figyelés! Ez pedig képtelenség kapcsolatok (tehát közösségi élet) nélkül! Azért képtelenség, mert Isten léte nélkül nem létezhet
semmiféle teremtmény! Azért képtelenség, mert csak az, aki másokra figyel,
képes Istenre figyelni, illetve aki Istenre figyel, csak az képes másokra figyelni! Nem arról van szó, hogy Isten feldaraboltan van teremtményeiben,
hanem arról, hogy teremtményei nem darabolódhatnak fel önmagukban,
amikor szeretnek, tehát amikor másokra figyelnek! A feldarabolt szeretet már
elrontott szeretet (személyválogató). A feldarabolt Isten már nem Isten, hanem bálvány!
Az Isten által teremtett szellemi lények tehát szükségszerűen egy személyes döntés által lehetnek élő kapcsolatban azzal az Istennel, aki személyesen megszólította, szerette, teremtette őket.
Isten megszólítása, tehát a szellemek megteremtése, a teremtettség
szintjén megváltozhatatlan, mivel Isten mindenkor és mindenben tökéletes,
és megszólítása azonos a boldogságával. A szellemi teremtmények részéről
viszont - éppen, mert személyes döntés szükségeltetik - ez a döntés el is maradhat. Ebben az esetben az ember csupán önmagát tudja kimondani önmaga
számára, de ez nem elég a boldogságához, mert nem önmagára, hanem Isten
boldogságának befogadására teremtődött. Isten örömét nem tudja megélni, de
hiányának fájdalmát magával cipeli!
A szellemi teremtmény óriási felelősséget visel döntéséért. Ez abban
mutatkozik meg, hogy döntése következményét képtelen korrigálni. Képtelen, mert képtelen egyszerre igent is és nemet is mondani. Képtelen egyszerre
dönteni és nem dönteni. A boldogságot, boldogtalanságot eldöntő döntés
csak egyszeri! A jó fának csak jó gyümölcse lehet. A rosszul döntött szellemi
lény, illetve a sehogyan sem döntött szellemi lény tehát többé nem találhatja
meg önerejéből Istenét!
Isten megszólítása, szeretetének, önközlésének felajánlása szellemi teremtményei felé nem változott meg azáltal, hogy valamelyik szellemi lény
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nem-et mondott Isten igen-jére. Az, aki nem-et mondott, személy szerint csak
önmagát zárta ki az Istennel boldogítóan megélhető kapcsolatból. Mivel a
szellemi lény elrontotta a legnagyobb lehetőségét a boldogságra, ennél már
csak kisebb lehetőséggel találkozhat - mint teremtmény - a Teremtőjével.
Isten változatlan szeretete abban mutatkozott meg, hogy alacsonyabb
szinten teszi lehetővé a Neki hátat fordító szellemi teremtményének, hogy
Neki igen-t mondjon. Olyan ez, mint amikor valaki tudatosan elrontja látását.
Ettől kezdve már csak a számára elfogadható Fény a megfelelő. Látni csak
abban tud! Isten ezért vállalta azt, hogy elbukott gyermekei érdekében
teremtményesül! Ezt nevezitek „megváltásnak”! Ez tehát az ember számára
lényegesen nagyobb kegyelem, mint a teremtés!
Mivel a legnagyobb lehetőség, az Isten boldogságában történő részesedés, szellemi szinten megbukott, ezért Isten jóvoltából alacsonyabb szinten,
tehát csak a Földön lehetséges a megtérés igazolása, mert itt a bukott szellemnek, megsérült természetük folytán nem Istent, hanem az emberben megjelent Istent kell elfogadniuk, akiben Isten lehajolt hozzá! Isten ezt mondja:
„Ha már, mint Istent, nem fogadtatok el, legalább mint szenvedő, ártatlan
embert fogadjatok el!” Az az ember, aki már az ilyen embert sem képes elfogadni, Isten előtt annyira embertelen, hogy Isten sem tud vele mit kezdeni!
Emberképű lett az Isten, az emberképűségnek minden
szenvedékenységével, hogy az ember - ha akarja, ha személyes igennel akarja, illetve akár már születése előtt szándékolta - megistenüljön.
Az ember számára tehát a Földön nagyobb kegyelem a „megváltás”
(ami nem más, mint emberben önmagát embernek felajánlott Isten), mint a
teremtés. Igen, mert a megváltás és a bűn egymással együtt létező valóság.
Igen, mert a megváltás az embert olyan állapotba hozta, amelyet egyes cselekedet nem képes megszüntetni. Nem, mert ezt az állapotot csak kettő, Isten
és ember egyszerre tudná megszüntetni. Isten ezt soha nem akarja! Nem
akarhatja, ha egyszer ember lett! Ember csak akkor tudja ezt megszüntetni,
illetve állandósítani, ha a megátalkodottság állapotába hozza magát! Tehát
csak a megátalkodott ember lehet képes embertelen ember lenni addig, amíg
megátalkodott!
Az erkölcsi jó hiánya mindig szenvedéssel jár, de nem reménytelenül!
Ami nem valósulhatott meg a teremtés szintjén a teremtett szellemi lény akkori döntése miatt, az most megvalósulhat Isten megtestesülése által a földi
élet szintjén, mert Isten szeretetét soha senki és semmi meg nem szüntetheti,
és azt sem, hogy a boldogságra teremtett ember, mint szellemi lény, emberként, gondolkodásának, szemléletének EGY BOLDOG EMBERHEZ (Hoz35

zám, Jézushoz) irányítását döntések sorozata által megkezdheti! Ennek felvállalása a megtérés, és ennek szükségszerű következménye az újjászületés,
amely feltétlen feltétele a mennyek országába jutásnak (János 3;3)!
Szeretetből jöttem hát közétek, bűnösökhöz, hogy Engem, mint EMBERT, befogadjatok, hisz minden emberben benne vagyok rászoruló módon!
Én, Jézus, valóban ÉLETKÖZÖSSÉGBŐL jöttem közétek. Ennek az
ÉLETKÖZÖSSÉGNEK eszméjét hoztam el nektek. Ennek az ÉLETKÖZÖSSÉGNEK tartalmát mondtam el és mutattam meg nektek. Mivel ahonnan jöttem, ott más, egészen más következménye van annak, amit itt elmondtam és megéltem közöttetek, ezért egy befelé irányuló TERVVEL jöttem, és
mondottam beköszöntőmben, hogy betelt az idő, elérkezett hozzátok Általam
az Isten országa, a ti boldogságotok, tehát alakítsátok át gondolkodásotokat,
és higgyetek Nekem (Márk 1;15)!
A mindent odaadás, mint ESZME, itt a Földön csak részben valósulhat
meg. Ez nagyon természetes, mert a Föld nem a véglegesülésnek, hanem az
irányultságnak a helye!
Kétségtelen, hogy minden, ami él, egyesülés által válik többé. Mivel az
emberalatti világ nem hordozója az erkölcsi rendnek, vagyis sem jót, sem
rosszat, sem bűnt, sem erényt nem tud tudatosan cselekedni, ezért az emberalatti világ nem arra való, hogy az ember egy az egyben utánozza azt, hanem
arra, hogy abból a világból is kiolvassa, és az erkölcsi rendben ennek a segítségével is igyekezzen megvalósítani az ESZMÉT! Azt az ESZMÉT, amely
Bennem testet öltött, és emberré lett!
Amint a Szentlélek találkozása Máriával Engem valósított meg, úgy a
Szentlélekkel való találkozásotok képessé tesz benneteket is arra, hogy megvalósuljak általatok, veletek és bennetek a világban, illetve megvalósuljon általatok, veletek és bennetek a Szentlélek által az a KÖZÖSSÉG, AKIT az Én
Titokzatos Testemnek neveztek!
Ez az ESZME azt akarja ismertetni az értelemmel bíró emberrel, hogy
belülről, amint a szellem megkívánja, és nem kívülről, ahogy az állatok és a
növények mutatják csupán, kell közösségben egységre törekednetek.
Az anyagi javakról történő lemondás csak akkor van a helyén, ha az
következmény, illetve ha az együtt jár azzal, hogy Istent abszolút első helyre
teszi valaki az életében. Isten tehát nem úgy kerül valakinek életében az első
helyre, hogy mindenről lemond, hanem fordítva! Aki első helyre teszi Istent
az életében, az igyekszik megszabadulni minden olyan fölösleges tehertől,
amelyet anyagi javaknak lehet nevezni.
Minden, ami mulandó, ESZKÖZ! Az eszköz önmagában nem érték.
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Sőt, önmagában értelmetlenség. Az eszköz azért eszköz, hogy felkínálja magát bizonyos cél elérésére. Végső soron az ember, aki az örökkévalóság
gyermeke, aki egészen biztos abban, hogy boldogságát a mulandóságban
meg nem találhatja - mert gyermeke az örökkévalóságnak, és ez a vágy kiirthatatlanul benne él -, csak részcéloknak nevezheti a mulandó értékeket. De
tudnia kell, hogy ilyenkor nem őszinte. Nem, mert részcél nem létezik a szellemvilágban, csak eszköz! Amit részcéloknak neveztek, azok is eszközjellegűek az egyetlen és örök CÉL, az igazi hazataláltság örömének elérésére.
Annak a LÉLEKKERESZTSÉGNEK átélésére, annak az istenélménynek elfogadására, amelyben ugyancsak eszközjellegűen, a Szentlélek által karizmává finomított emberi tulajdonságaitokkal élni tudtok mások, a KÖZÖSSÉG javára!
Amint a párválasztásoknál, akkor igazi és helyesen emberi az ilyen választás, ha nem érdekházasság céljából történik, hanem belül mondanak
igen-t egymásnak a felek, s ennek következménye az együttlakás és az, hogy
anyagi javaikat is közösen használják, úgy az emberi együttélések folyamán
is, csak akkor természetes a magántulajdon felszámolása, ha már belül mondanak igen-t egymásnak egy közös CÉL érdekében azok, akik együtt akarnak
élni.
De a házasságkötés is csak akkor mondható Isten előtt megfelelőnek,
ha egy ESZME, mégpedig az az ESZME kapcsolja össze őket, hogy Velem,
Jézussal, egyre szorosabb, egyre mélyebb egységbe kerüljenek, tehát ha a
Szentlélek a lelke e kapcsolatnak.
Éppen így, minden közösségnek is ESZMEI síkon, tehát a Szentlélek
által felkínált feladatok elvégzésére vállalkozók egysége kell hogy legyen
megcélozandó! Ez csak a LÉLEKKERESZTSÉGBEN részesülteknél lehetséges!
Később sem, soha sem szabad a Szentlélekkel való élő kapcsolat elé
helyezni a Szentlélek által induláskor felkínált ESZMÉT (tanítani gyermekeket, ápolni betegeket, szolgálni egy meghatározott formában a rászorulókat)! Ezért a LÉLEKKERESZTSÉG utáni vágy, majd a LÉLEKKERESZTSÉG átélése nem hiányozhat egyetlen közösségben élni akaró lelkéből sem!
Az ilyeneknek időnként össze kell jönniük, és rá kell hallgatniuk a mindenkiben élő és megnyilatkozni akaró Lélekre! Istenélmény nélkül minden kapcsolat, minden közösség vagy érdekközösséggé (anyagi szinten), vagy cimborasággá (erkölcsi szinten) válik.
Azokat, akiket ti őskeresztényeknek neveztek, egységbe az az ESZME
kapcsolta, amit így lehetne most megfogalmazni: a halál az igazi nyereség!
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Tehát a véglegesült örök életet, mint CÉLT, mindenek elé tudták helyezni.
Igaz, ebben nagy segítséget jelentett nekik az Én földi életem közelsége, és
az, hogy üldözték őket. De akárhogyan is volt, igazi CÉL késztette őket arra,
hogy eszköznek tekintsék mindazt, ami mulandó.
Ott, ahol nem ez, hanem az anyagi javakról való lemondás, a magánvagyon megszüntetésére késztetés volt érzékelhető, ott kimondva kimondatlanul, máris elhomályosult a CÉL, és halálba torkolóvá vált Péter e téren történő számonkérése (Apcsel 5).
Az ember, csakúgy, mint az Isten, társas lény! Elsősorban Istenével kell
legyen TÁRSAS kapcsolatban a Szentlélek által, és ettől az Istenétől kell
kapnia azt a szerepet, feladatot, ugyancsak a Szentlélek által (ez a LÉLEKKERESZTSÉG), amelyet csak másokkal közösségben lehet megélni. Annak
a szeretetnek kibontakoztatása, amelynek tartalma az önátadás, csak akkor
lélekemelő, ha a végső CÉL (boldog örökkévalóság) mindenek elé helyezése
mellett közös feladatok elvégzésére vállalkoznak azok, akik egymással is
összhangban akarják e végső CÉLT magukban tudatosítani.
A Földön minden rossz egy elrontott jó. Mivel az emberi faj fenntartását biztosító házasság, mint közösségi élet, legtöbb esetben vagy teljesen kikapcsolta, vagy részben elhomályosította a végső CÉLT, ezért az emberi történelem folyamán, magát a házasságot zárójelbe téve, tehát ezt mellőzve
akarták a jó szándékú emberek felvállalni azt, hogy a végső CÉL „állapotszerű” tudatosítása mellett főleg a rászorulókban élő jelenlétem irányában fejtsék ki, éljék ki szeretetüket. Így jöttek létre a különböző szerzetesi közösségek, amelyek a magánvagyonról való lemondást is szükségszerűnek tartották
ennek érdekében.
Kétségtelen, hogy LÉLEKKERESZTSÉG által működhet a Szentlélek
olyanokban, akik lemondanak a házas kapcsolatról. De kétségtelen az is,
hogy ehhez a működéshez a házasságról való lemondás nem szükségszerű! A
nem személyválogató, de szerepeket kiosztó Szentlélek ott fú, ahol akar!
A LÉLEKKERESZTSÉG megvalósulása nem függ semmi mástól, csak
attól, hogy akarja-e valaki vagy sem! Ha akarja, akkor keresi azokat, akik ezt
szintén akarják, és feltétlenül lesz része olyan istenélményben, amely felkészíti őt az Isten által jónak látott szerep, feladat felvállalására. Ez járhat
együtt azzal, hogy valaki vagy valakik ráteszik kezüket a LÉLEKKERESZTSÉGET vágyóra, de történhet e nélkül is! Ha valaki részesült ebben
az istenélményben, akkor ennek lehet következménye az is, hogy meghatározott személy vagy személyek kezüket ráteszik a Szentlélektől kapott feladat
vállalásának igazolására, de senki nem attól válik LÉLEKKERESZTELTTÉ,
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hogy valaki rátette a kezét az illetőre vagy sem.
Ismétlem: Isten biztosan akarja, hogy mindenki LÉLEKKERESZTELT
legyen! Isten biztosan akarja, hogy a Szentlélek mindenkiben, egy átélt istenélmény hatására, gyümölcsöt termő módon működni tudjon! Isten biztosan
akarja, hogy az Ő SZABADSÁGA minden szellemi teremtményében működőképes legyen! A szabadság nem valami passzív létforma, hanem a bennetek aktívan működő Szentlélek jelenléte! Aki még nem tapasztalta meg e
szabadságot, az fel sem tételezi, hogy ez létezik. Nem hisz benne! Éppen
ezért csak hittel fogadható el! A bűn kétségtelen, hogy erősíti e szabadság valósága elleni döntést a lélekben. De a szabadságnak a valóságát soha meg
nem szüntetheti, mert e szabadság a Szentlélek működési területe ( 2Kor
3;17)! Éppen ezért az, aki valóban akarja, előbb-utóbb meg is kapja!
Minden speciális hitet hirdető közösség vezetősége (speciális hit = alá-,
fölérendeltséget hitvallásban rögzített életforma) előírhatja ugyan, hogy közösségében bizonyos feladatokat csak azok végezhetnek, akiket erre kézrátétel következtében imával felhatalmaztak. Ez minden speciális hitet hirdető
közösségben szükségesnek tűnik a rend fenntartásához, de ez egyáltalán nem
biztos, hogy azonos azzal a renddel, amelyet az Isten vár el tőletek! Sőt! Éppen a LÉLEKKERESZTELTEK által, tehát a Szentlélek által felkínált
REND miatt fogják üldözni - természetesen azok, akik nem részesültek LÉLEKKERESZTSÉGBEN - a speciális hit képviselői az Enyéimet!
Mivel a BOKOR-BÁZISKÖZÖSSÉGBEN nem a LÉLEKKERESZTELTEK felé tolódott el a hangsúly, hanem az értelmileg kipallérozottak felé, ezért a szellemvilág ártó erői, amelyek közül a legkisebb szellem is többet tud, mint bármelyik bokorbázis-közösségi tag, nagy teret kaptak a működésre. Ezért az ESZME elhalványulása ma már számotokra meglehetősen
látványos. Míg a karizmatikus ÁG, tehát a LÉLEKKERESZTELTEK ága,
melyben nem jellemző a szellemileg kiugrók nagy száma, látványos növekedést, terjedést mutat. A kegyelmi RENDBEN ez a természetes!
Most válaszolok a feltett kérdésedre:
Azért jöttem közétek, hogy Általam, Velem és Bennem a Lélek által
nektek juttatott szerep, feladat alapján megvalósítsátok ahhoz a CÉLHOZ
irányulást, amelyet Márk 1;15-ben elmondottam. Ez csak közösségben valósítható meg! Ez a Közösség az Én Titokzatos Testem! Mivel a feladatok részekre osztják e Testet, és e részeknek egységesítője maga a SZENTLÉLEK,
ezért e részekre osztott feladat addig hordozza áldásomat, amíg az egyedeket
a Szentlélek vezeti!
Ezt a Földön soha meg nem valósuló, de mindig megvalósítandó irá39

nyulást kell vállalnia annak, aki szabadságot ad Nekem, Jézusnak, önmagában arra, hogy tegyem általa azt, amit jónak látok.
Amint nem vontam körül abronccsal annak idején tanítványaimat se,
de igenis ígéretet tettem nekik arra, hogy LÉLEKKERESZTSÉGBEN fognak
részesülni, úgy most is és a világ végezetéig mindenkor, nem ígérek nektek
felhőtlen jövőt azáltal, hogy külső rendeletekkel egybefalazzalak benneteket,
hanem ma is arra hívom fel figyelmeteket, hogy vágyódjatok betöltődni Lelkemmel!
Akikkel ez már megtörtént, azok szítsák fel újra magukban ezt az első
kegyelmet, aki pedig még nem élte át a pünkösdi istenélményt, az higgye el,
hogy nemcsak van ilyen, de ez nélkülözhetetlen is ahhoz, hogy élő közösségekben gyümölcsöt teremjetek, maradandó gyümölcsöt, a Szentlélek által!
A Föld az IRÁNYULÁS, és nem a véglegesítés, nem a véglegesülés
helye!
Megáldalak benneteket az ALÁZAT lelkével!"
*******************************************************
3800.
Kérdező: REMÉLHETEK?
Van-e reményem, hogy viszontlátom azt, akit szeretek?
HANG: "Drága Gyermekem!
Te már tudod, hogy semmiféle megkötözöttség nem vezethet jóra.
Nem, mert a megkötözöttségek, akár tárgyakról, akár személyekről van szó,
mindig magukban hordják a mulandóság valamilyen formáját.
Az egészen biztos, hogy saját erőtökből nem vagytok képesek leoldani
magatokról megkötözöttségeiteket. De az is biztos, hogy Én, Jézus, soha nem
engedem meg, hogy erőtökön felüli terhet cipeljetek.
Ha nem elég a te erőd kereszted cipelésére, akkor feltétlenül jelen van
az Én erőm számodra! Igen! Az Én erőm a te erőd is, csak Hozzám hű akarj
maradni. Ha ezt éled, akkor feltétlenül meg fogod tapasztalni azt, hogy az Isten Általam, Lelkem által, körülményeidnek is az Istene!
Akit ma a legfontosabbnak tartasz ahhoz, hogy szíved nyugalmát biztosítsd, ne állítsd az Én helyembe!
Neked is, neki is komoly adósságokat kell törlesztenetek, amelyeket
előző életeitekből hoztatok magatokkal. Sajnos, ezek az adósságok nem
csökkennek automatikusan! Sőt! Aki nem veszi komolyan ezek törlesztését,
annak még növekedni is fognak. Ez pedig egyre fájdalmasabb sors előmozdítását eredményezi.
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Nagyon szeretném, ha átvennéd Tőlem azt a szabadságot, amely nem
más, mint maga a Szentlélek hatékony működése benned! Hinned kell abban,
hogy kereszted üdvösségedet és nem kárhozatodat szolgálja!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
3801.
Kérdező: MIT TEGYEK SZEMEIM MEGJAVULÁSÁÉRT?
Egyik éjjel elment látásom 50%-a. Ez 24 óráig tartott.
Mit tegyek, hogy ez ne forduljon elő többé?
HANG: "Kedves Barátom! Amint leveledben írtad, te Istent kereső ember
vagy. Ha úgy ment el a látásod, hogy ezt nem te idézted elő tudatosan, akkor
nyilván azért ment el, mert erre volt nagy szükséged.
Isten soha nem engedi meg, hogy gyermekeit olyan baj érje, ami nem
válik hasznukra. Még a gyarlóságaitok miatti botlásaitok is javatokra válnak!
Hát még azok, amiről nem tehettek! Pontosan ez jelenti azt, hogy Isten a körülményeiteknek is az Istene, ha szeretitek Őt!
Én, Jézus, azt a tanácsot adom, hogy adj hálát minden olyan eseményért, amiről nem tehetsz, még akkor is, ha a felszínen az rossznak tűnik. Ne
aggódj olyasmiért, amiről nem tehetsz! Ilyen volt az Én keresztre feszítésem
is, amiért örökre hálás vagyok az Én Atyámnak (Lukács 24;26)!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
BENSŐ LÁTÁS KEGYELMÉVEL!"
******************************************************
3802.
Kérdező: AGGÓDOM A JÖVŐNK MIATT
1. A jugoszláviai eseményekről kérdezem a HANG-ot.
2. Születendő gyermekemért aggódom.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azt szoktátok mondani, hogy vannak az Istennek kegyetlen kegyelmei. Ez tapasztalható most országotokban. Kétségtelen, hogy nem könnyű
kéréssel fordulok feléd. Azt kérem, hogy ne a kegyetlenségre, hanem a kegyelemre tedd a hangsúlyt! Lehetséges ez? Ha Istent szerető vagy, akkor
IGEN! De csak akkor! Bármennyire is képtelenségnek tűnik, mégis igaz az,
hogy nincs a világon olyan rossz, amelyből Én, Jézus, az enyéim számára ne
tudnék jót kihozni! Az a kijelentésem, mely szerint hajatok szálai is meg
vannak számlálva, nem csupán azt jelenti, hogy Isten mindenről tud! Ó, nem!
Az Isten valóban mindenható a szeretet körén belül! Tehát nemcsak neked,
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de még a hajad szálának is csak javára lehet minden. Hát akkor mennyivel
jobban neked, aki mérhetetlenül többet érsz, mint az egész emberalatti világmindenség!
2. Az ember már létének első pillanatától kezdve ember! Tehát Isten
gondviselése alatt áll mindaddig, amíg tudatosan ki nem vonja magát alóla.
Ez olyan biztos, mint Isten léte! Tehát nemcsak magad miatt, nem csak országotok miatt, de születendő gyermeked miatt sem kell aggódnod.
Isten végtelen szeretete a földi életet nem a véglegesülés helyének gondolja, csupán rövidke pillanatnak ahhoz képest, ami rátok vár. Ez nemcsak
időben értendő, hanem erkölcsi értelemben is, vagyis úgy, hogy az a boldogság, amelyet Isten és angyalai készítettek számotokra, nem mérhető soha öszsze a földi életben valaha is átélhető boldogsággal, és nincs az a szenvedés,
amelyet ne volna érdemes végigszenvedni abban a biztos tudatban, hogy
egykor örökkön örökké EGY tudjatok lenni Velem, Jézussal! Ez nem narkotikum, nem üres vigasz, hanem szent valóság!
Nagyon szeretlek benneteket!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************
3803.
Kérdező: SZERETNÉM VILÁGMÉRETBEN HALLATNI A HANGOT!
Szeretném világszintűen közkinccsé tenni a HANG-ot.
HANG: "Kedves Barátom!
Nagyon természetes, hogy örülök kívánságodnak. Azért nagyon természetes, mert az a boldogság, amely minden ember szívében vágyként él, és
amely legtöbb esetben bódultság felé irányul, egyedül csak Általam, Velem
és Bennem tarthat helyes irányban. Az a hit, amely szintén nélkülözhetetlen
annak életében, aki a Földön emberként él, csak akkor van szinkronban az
Általam, a te Jézusod által elvárt hittel, ha nem fajuk, nemzetiségük, vallásuk, nemük, képességük, foglalkozásuk szerint osztályozzák az embereket,
hanem mindenkiben lehetőséget látnak arra, hogy úgy szeressék a másik embert, mint önmagukat.
Ezt a Tőlem elvárt hitet nem lehet lehatárolt hitvallásban rögzíteni,
mert ez a hit nem más, mint Isten valódi ereje bennetek!
Azzal, hogy felkínáltad magadat a HANG-könyvekből napjaitokban
mindenkinek szóló örömhírem terjesztésére, médiumomon keresztül felkínálok neked olyan emberi kapcsolatokat, amelyek segítségével az Általam elgondolt értelmet tudsz adni életednek.
Nagyon szeretlek, és megáldalak az egészséges
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ALÁZAT LELKÉVEL!"
******************************************************
3804.
Kérdező: NAGYON SZENVEDEM ANYÁM HALÁLÁT!
Kimondhatatlanul fáj édesanyám halála!
HANG: „Drága Gyermekem!
Mindannyian, akik a Földre születtetek, halálra, kapcsolatokra, életre,
éspedig örök életre születtetek.
Vegyük ezeket sorba. Kivétel nélkül mindenki tudja, hogy a földi élet
nem azonos az örökélettel. Kivétel nélkül mindenki tudja, nincs még egy
olyan biztos pont a földi életben, mint a halál. Ennek ellenére, különböző
mértékben, mélységben, a halál legtöbb ember szerint váratlanul, illetve
rosszkor jön! Miért?
Azért, mert azokat a kapcsolatokat, amelyek nélkülözhetetlenek a földi
élet megélésére, elébe helyezitek a halál bizonyosságának. Ez a magatartásotok is különböző mértékű, mélységű attól függően, hogy mennyire engedi valaki önmagát földhözragadttá válni, mennyire tevékeny abban, hogy az égi
honvágyat Velem, Jézussal, erősítse magában.
Így a halál mindig előny azoknak, akik meghalnak, és mindig leleplező
ereje van azok felé, akik itt maradtak a Földön.
A te édesanyád ott van égi édesanyátoknál, Máriánál, ahová te is,
gyermeked is még úton vagytok. Édesanyád már ott van, ahol nincs könny és
fájdalom, ahol a hit már látássá, a remény birtoklássá, és a szeretet soha el
nem múló boldog életté tapasztalható.
Ha neked nagyon fáj édesanyád elköltözése, akkor valóban nagyon sajnálatra méltó vagy, és Én, Jézus, csak arra tudlak kérni téged, hogy törekedj
az örökkévalóság szemüvegén keresztül nézni az eseményeket magadban is
és körülötted is. „Mi ez, az örökkévalósághoz képest?” E kérdésre a válaszod képes kell legyen megnyugtatni értelmedet és szívedet egyaránt.
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************
3805.
Kérdező: FEJLŐDNI SZERETNÉK! HOGYAN TEGYEM?
1. Nem tudok túl jutni önmagamon.
2. Jó a lelki fejlődésem útja?
3. Anyám egyensúlyzavarban szenved.
HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Ne jobbá tenni akard magadat, hanem lásd meg, mi a feladatod, és
arra törekedj, hogy feladatokban tudj gondolkodni!
Furcsa módon, bár feladataid elvégzésének te vagy a forrása, mégis
ezek a feladatok fognak formálni, alakítani. Minél több szeretettel tudod
megtölteni feladataidat, annál pozitívabb módon tudnak ezek visszahatni rád,
és annál egyértelműbben tudok EGY lenni veled!
2. Én, Jézus, vagyok az ÚT! Minden út azáltal válik jó úttá, ha Velem
és Értem járod! Engem csak Magammal lehet azonosítani! Sem egyházakkal,
sem szertartásokkal, sem intézményekkel nem vagyok azonos. Csak Magammal! De kivétel nélkül minden egyház, szertartás, intézmény, negatív
vagy pozitív módon alkalmas arra, hogy Velem azonosuljon az, aki Velem
akar azonosulni.
3. Akár te vagy beteg, akár más beteg körülötted, ezek mind-mind azt a
célt szolgálják, hogy részben felismerd, hol tartasz lelkileg a hitben, részben
pedig kimutasd, hogy hol tartasz gyakorlatilag a szolgáló szeretet vállalásában.
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*****************************************************
3806.
Kérdező: NEM LÁTOK ELÉG TISZTÁN
1. Újjászülettem-e? Betegségem volt a lélek sötétsége?
2. Isten kegyelmének összefüggései hogyan állnak össze?
3. Jó, ha sokat tanulok Rólad?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ne komplikáld a dolgokat! Ha ma már egészen másképpen látod, értékeled életed eseményeit, mint régebben, mivel az Én, a te Jézusod szemével igyekszel szemlélni azokat, akkor újjászülettél. Igen, mert rátaláltál arra
az ÚT-ra, amellyel Én, Jézus, azonosítom Magamat. Azok a bizonyos misztikus sötétségek, amelyekre rá akarsz látni életedben, nem tartoznak úgy a lényeghez, hogy azok erősítenék újjászületésedet. Újjászületésed bizonyosságát az adja, hogy a legfontosabb vagyok számodra!
2. Ne komplikáld a dolgokat! Minden kegyelem, vagyis minden, ami
van, történik, Isten által neked felkínált eszköz arra, hogy növekedj a szeretetben.
3. A Földre azért születtél, hogy Istent egyre jobban megismerd, megszeresd, másokkal megismertesd, megszerettesd, s így tudd megtalálni helyedet a mennyek országában.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
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BENSŐ BIZONYOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************
3807.
Kérdező: FÉLEK A JÖVŐTŐL
Sok a rossz ember. Mit hoz a jövőnk?
HANG: "Drága Gyermekem!
„Mi ez az örökkévalósághoz képest?” Ezt kérdezd gyakran magadtól,
és akkor megérted e mondatot is: „A jóban az a rossz, a rosszban az a jó,
hogy minden mulandó!” De ez még nem elég ahhoz, hogy szíved békéjét
biztosítsd magadban.
A benső béke biztosításához még szükséges az is, hogy hited ne csupán
valami jámborkodásra való ájtatoskodás legyen, hanem élő, eleven átélése
annak, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik. Még az is, ha kínozzák, megölik őket!
A rossz feletti kesergés helyett inkább a jó feletti örömre tedd a hangsúlyt!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
3808.
Kérdező: NYOMORULTNAK ÉRZEM MAGAMAT
Nagyon nyomorult vagyok lelkileg, szellemileg egyaránt.
HANG: "Kedves Barátom!
Ha arra irányítod a figyelmedet, hogy milyen vagy, akkor az ártó erők
nagy zavarokat tudnak előidézni benned. Ha arra irányítod a figyelmet, hogy
az Enyém, Jézusé vagy, akkor a kívüled lévő világban elvégzendő feladataid
lassan de biztosan el fogják gyengíteni benned az ártó erők munkáját.
A téged támadó szellemek ereje véges. Ez az erő szinte táplálkozni tud
azzal, hogy foglalkoznak velük De Én - a te Jézusod - végtelen erővel rendelkezem, és az Én erőm rendelkezésedre áll ahhoz, hogy tedd azt, amit tenned kell.
Mit kell tenned? Amit a józan eszed, képességeid és lehetőségeid megengednek. A mulandó földi életben így diadalmaskodik benned is az Én, a te
Jézusod győzelme, dicsősége!
Nagyon szeretlek, és megáldlak SZÍVEM SZERETETÉVEL!
Vess magadra keresztet!"
******************************************************
3809.
Kérdező: ÖNGYILKOS ANYÁMRÓL
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Szeretetlen anyám öngyilkos lett. Inkább beteg volt, mint rossz.
HANG: "Drága Gyermekem!
Különböző testi betegségek valóban sok és nagy szeretetlenséget tudnak kihozni abból, aki nem tartotta élete legfontosabb feladatának azt, hogy
növekedjék benne a szeretet.
Édesanyád benső látása annyira leromlott, hogy ez már túlment a beszámíthatóság határán. Ezért lett öngyilkos. Halála után azonnal látta, hogy
előbbre rosszul látott, és azt is, hogy ezt csak önmagának köszönheti. A ti
iránta érzett, megélt jó szándékotok, tehát szeretetetek, abban segítették őt,
hogy megfelelő önismeretre jutva kezdjen reményből élni!
Érte mondott imáitok e reményt erősítik benne. Ez feltétlenül enyhíti
lelkiismeret-furdalását. Nektek semmiképpen ne legyen lelkiismeretfurdalásotok az ő halála miatt!
Tanuljátok meg az ő életéből és halálából azt, hogy akkor készültök fel
legjobban a földi élet elhagyására, ha addig, amíg a Földön éltek, a szívetek
szeretetének kiáradására teszitek a hangsúlyt.
Kétségtelen, hogy a Földön a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem
áldozat. De igaz az is, hogy a szeretetből vállalt áldozat már a Földön is
olyan égi békét tud biztosítani szívetekben, amelyet a világ soha nem adhat,
és el sem vehet tőletek.
Megáldalak benneteket a BIZALOM LELKÉVEL"!
*******************************************************
3810.
Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL
1. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot.
2. Miért kell annyit szenvednem?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Álmodban Engem, Jézust, láttál. Ezt hallottad: „elkészült a kerted,
meg kell halnod.” Ezt írtad leveledben.
Álmodban hallott szavaim forrása Én, Jézus, vagyok. Az „elkészült”
annyit jelent, hogy ígéretem, amely szerint elmegyek, és helyet készítek nektek (János 14;3), számodra megtörtént. A „meg fogsz halni” kijelentés pedig
azt jelenti, hogy törekedj mindent úgy gondolni, szólni, cselekedni, hogy halálod óráján boldogan gondolhass vissza ezekre. Ezt a mindenkinek szóló
fontos kijelentésemet nyomatékoztam neked álmodban.
2. Földi életed szenvedései részben adósságot törlesztenek, részben pedig hited és szereteted próbája. Szenvedéseid által mérheted fel, hogy hol
tartsz hitben és szeretetben.
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Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3811.
Kérdező: KISHITŰ VOLTAM?
1. Mi a feladatom párom eltávozása után?
2. Nem volt elég a hitem?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Párod most közelebb van hozzád, mint akkor volt, amikor még testben láthattad. A szeretetnek itt is - egy kicsit - a várakozás a másik neve. Ő
vár rád, vár reátok! Most is végzi feladatát! Feladata most is az, amit magával hozott a földi életből: sugározni a szeretetet! Igen, mert a hite látássá, reménye birtoklássá vált. De a szeretete ÖRÖK!
Ti szerettek „rendkívüli” feladatokra várni. Ennek nem az az oka, hogy
rendkívüli embernek gondoljátok magatokat. Nem, mert rendkívüli, egyedi,
meg nem ismételhetőek vagytok. Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel valóban úgy szeretlek téged, mint senkit a világon!
Ti azért gondoljátok, hogy rendkívüli feladat vár rátok, mert nem hiszitek el, hogy minden cselekedetek, sőt!, minden gondolatotok, minden szavatok, minden cselekedetetek Isten szemében: rendkívüli! Ha ezt elhinnétek,
akkor jobban vigyáznátok gondolataitokra, szavaitokra, cselekedeteitekre!
Ezekkel mind-mind találkozni fogtok úgy, mint egyedül a tietekkel!
A jó megszokottságát erénynek nevezitek. Az is. De van ennek veszedelme is. A jó megszokottsága, a ti szemetekben, elhalványítja annak értékét.
De Isten szemében nem! Isten szemében mindig minden ÚJ, EGYEDI! Isten
úgy van gondolataitokkal, szavaitokkal, cselekedeteitekkel, mint az ember
alatti világ létezőivel vagytok ti. Nincs két egyforma falevél, egyforma fűszál, egyforma virágszirom! Isten szemében nincs egyforma emberi gondolat,
szó, cselekedet! Isten szemében az, ami azonos, a szándékotok!
Tehát, ha Isten szemében akarsz rendkívüli feladatot vállalni, akkor
vállald azt, amit ma is tesz párod: sugározd a szeretetet! Ha azt akarod, hogy
a te szemedben legyen valami rendkívüli az a feladat, amit Tőlem vársz, akkor erre nem tudok mit mondani!
A HIT mindig növelhető, amíg valaki a Földön él! Ennek a hitnek növelése gondolkodással, imával és elmélkedéssel növelhető. De a hit növekedése nem azt jelenti, hogy képesek lesztek egykor megváltoztatni a szerető
Isten szándékát, hanem azt, hogy képesek lesztek egyre jobban meglátni a
szerető Isten szándékát, akaratát!
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Te újjászülettél! Ezért mindig van elegendő hited! De ez, éppen azért,
mert élő hit, kell hogy mindig fejlődő hit legyen!
A HIT a szívnek a szeme! Ezért, ha élő, kell hogy egyre tisztultabb,
egyre e kérdésre egyértelműbben válaszoló hit legyen: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!”
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************
3812.
Kérdező: GYAKRAN ÁLMODOM ROMOS HÁZZAL
1. Miért álmodom gyakran idegen, romos házzal?
2. Lelkileg, testileg vergődöm. Segíts rajtam, Uram!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Álmod annak a szimbóluma, hogy te mások által rommá vált életeket szeretnél helyrehozni, mert úgy gondolod, hogy így jöhet helyre a te életed is.
Bármennyire is furcsa számodra, de igaz, hogy a te életed helyén van!
Aki úgy tudja imában lelkét Hozzám emelni, mint te, az feltétlenül élő kapcsolatban van az Én szerető szívemmel! Ez nem is lehet másképpen! Hidd el,
ezt Én, Jézus, mondom neked!
Neked tehát meg kell találnod szíved békéjét abban a látszatra semmi
különöset nem jelentő feladatokban, amelyeket reggeltől estig, mint napi
munkádat, meg kell tenned. Veled és benned vagyok! Meg kell ezzel elégedned! Az, amit földi szemmel nem lehet látni, megláthatja az égi szem, vagyis
a szív szeme, a HIT!
2. A valóság az, hogy a te életed benső békéje nem függ mások elrontott életétől. Igaz, fáj, nagyon fáj a szerető szívnek az, amikor elrontott élet,
életek veszik körül, de ez az Én fájdalmam benned. Igen. Fájdalmamat is
meg akarom osztani azokkal, akik szeretnek. Nekem is nagyon nehéz különkülön, minden emberben egyedül szenvednem. Amikor azt mondom, hogy
nagyon EGY vagyok veled a szenvedésedben, akkor ezt így is mondhatom:
EGY vagy Velem a szenvedésemben. Így ez már erőforrás is számodra!
Ami pedig a testi állapotodat illet, hát arról tudnod kell, hogy a te életed sem születéseddel kezdődött, neked is adósságot kell törlesztened. Ez a
törlesztés a te újjászületésed ára!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3813.
Kérdező: ÖNISMERETRE SZERETNÉK JUTNI!
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1. Az angyalomhoz szoktam beszélni?
2. Mely hibáimat nem ismerem be?
3. Mi a feladatom?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A szellemdimenzióban a szándékotok a lényeg. Ha az angyaloddal
akarsz beszélni, akkor vele beszélsz. Gondolataid őt közvetlenül érintik,
ezért számára nem „csúszhat be” ilyen értelemben tévedés. De amikor ő szól
hozzád, akkor szavainak az általad birtokolt „szűrőn” kell átmenniük. E
„szűrő” annyira tiszta, amennyire te tisztán tartod az Én tanításom által. Minél jobban ismered a te Jézusodat, tehát Engem, annál tisztábban tud szólni
hozzád angyalod a szellemvilágból. Ahogyan szólítod, arra a névre ő reagál!
2. Hibáidat, vagy inkább így mondom, hibáidat és erényeidet, jó és
rossz tulajdonságaidat cselekedeteid tükrében jól felismerheted. Önmaga
számára senkinek sincs rejtett jó vagy rossz tulajdonsága. Ezek csak mások
előtt lehetnek rejtettek. Az erkölcsi jó és az erkölcsi rossz mindig tudatos.
Biztosan helyes önismeretre tudsz jutni, ha legalább egy hétig - napi öttíz percben - leírod, hogy mit és hogyan tettél. Ha ezt elolvasod, aránylag hiteles képet kapsz magadról.
3. Napi feladataidat a reggeli és esti imáidban kell megbeszélned Velem!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
3814.
Kérdező: ÁTOK ALATT VAGYOK?
1. Átok alatt vagyunk, mert nem járok a gyülekezetbe?
2. Sokat imádkozom. Mégsem érzem Isten áldását.
HANG "Drága Gyermekem!
1. Mindenki csak akkor kerül átok alá, ha tudatosan kitart a gyűlölet
mellett. Tehát akkor, ha nem Engem, Jézust, akar követni, hanem valami, valaki mást. Ez az egyetlen olyan magatartás, amelynek a másik neve: átok.
2. Az imádság, a templomba járás, a böjt, ezek mind-mind eszközök
arra, hogy valaki növekedni tudjon a szeretetben. Mert ez a lényeg! Minden
más csupán eszköz. Egy eszköz önmagában, ha nem használják arra, amire
való, semmit nem ér. Hiába van valakinek kerékpárja, autója, ha nem használja, akkor ezek olyanok, mintha nem is léteznének.
Isten téged mérhetetlenül szeret. De téged boldoggá csak akkor tud
tenni az Isten irántad való szeretete, ha te is vissza akarod szeretni Őt ember-
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társaidban. Főleg azokban, akikkel együtt élsz! Főleg azokban, akik a legkevésbé tűnnek számodra szeretetre méltóknak.
Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, akkor a szeretetet valami üzletnek, valami önző állapotnak élitek meg.
Akkor szeretsz Engem, Jézust, igazán, ha kimutatod szeretetedet olyanok iránt, akik nem mutatják ki egyértelműen szeretetüket irántad!
Akkor szeretsz helyesen, ha örömmel megteszed mindazt, amit nem
tartasz bűnnek. Ha pedig valaki azt követeli tőled, hogy Ellenem, Jézus ellen
tégy valamit, akkor annak feltétlenül mondj ellent, de ezt úgy mondd, hogy
érződjék rajtad, szereted azt is, aki rosszra akart téged vinni.
Ne engedd, hogy megkötözött légy a gyermekekkel! Csak Istennel kötözd meg magadat!
Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG és a
KIFELÉ MINDENKIRE ÁRADÓ SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************
3815.
Kérdező: FÁJ, HOGY BÁNTOTTAM SZÜLEIMET
1. Mikor kérhetek bocsánatot meghalt szüleimtől?
2. Isten akarta, hogy így alakuljon a sorsom?
3. Szeretem szüleimet.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Bármely pillanatban bocsánatot kérhetsz szüleidtől! Az ő életük
most sem és előbbre sem a te bocsánatkérésedtől függött! Tehát neked van
szükséged e bocsánatkérésre, és nem nekik! Azt pedig, amire neked szükséged van, Isten minden pillanatban lehetővé teszi számodra a Földön! Az Isten
irántad való szeretete ilyen! Hidd el, ezt Én, Jézus Krisztus mondom neked!
2. Nem vagy bábu az Isten kezében. Isten Általam, Velem és Bennem
mindent megtesz érted, de helyetted semmit. Tehát a sorsodban az, ami rajtad
múlik, neked kell vállalnod annak következményeivel együtt. De Én, Jézus,
mindenkor veled vagyok, és érted vagyok veled!
3. Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Egyedül Isten az, akit akkor
szeret valaki, ha az Ő akaratát teljesíti. Teremtmény teremtményt akkor szeret helyesen, ha Isten akaratát teljesíti a szeretett teremtménnyel kapcsolatban.
Szüleid felé akkor mutatod ki az igazi szeretetet irántuk, ha rájuk emlékezve igyekszel megtenni mindent, amit ők valaha Velem, Jézussal, kapcsolatban neked tanácsoltak, és ezen kívül imádkozol értük. Az Istenhez szálló ima mindig szeretet-kapcsolatot épít!
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Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3816.
Kérdező: Bűnbánat és szabadság
HANG: "Kedves Barátom!
A bűnbánat szükséges ahhoz, hogy valaki olyan önismeretről tegyen tanúságot, amelyben egyben gyógyító erő is rejtőzik. A bűnbánat alapja az, hogy
lelki sebeket hordoztok, és ezt legalább önmagatok előtt beismeritek!
Minden bűn szeretetlenség, vagyis hiány! Nem Isten-hiány, hanem Isten-látás, Isten tudomásul nem vételéből fakadó hiány. Isten-hiány soha nem
létezik! Isten nem tud hiányozni sehonnan, mert Isten oldaláról nézve ez képtelenség. Isten sem tudja megtenni azt, amit egyetlen teremtmény sem tud
megtenni. Azt, hogy egyszerre legyen, és ugyanakkor ne legyen! Isten az
örök VAN!
Hiány csak a teremtmény oldaláról nézve lehetséges! Amikor azt
mondjátok, hogy a bűnben nincs az Isten, akkor ezt csak azért mondhatjátok,
mert bár tudtok Isten kívánságáról veletek kapcsolatban, de nem akarjátok
tudomásul venni, hogy Ő azonos a kívánságával, nem akartok tudni Isten jelenlétéről! Nem akarjátok tudni, hogy mindenütt ott van, s úgy gondoljátok,
hogy tagadással meg tudjátok könnyíteni, esetleg meg is tudjátok szűntetni a
születésetekkel vállalt felelősségeteket.
A bűn által azt akarjátok elhitetni magatokkal, hogy az a természetetekhez tartozik, s nem akarjátok elfogadni, hogy éppen a természetetek ellen
cselekedtek akkor, amikor bűnt követtek el.
A bűn nem tartozik a szellemi teremtmények természetéhez. Ellensége
annak! Amint a testi betegség nem része a testi egészségnek, hanem ellensége annak, úgy a lelki betegség, tehát a bűn is, nem része, hanem ellensége a
lelki egészségnek.
Amit ti „gyarlóságnak” neveztek magatokra vagy másokra vonatkoztatva (másokkal kapcsolatban sem elmarasztaló, sem felmentő erkölcsi ítéletre nincs jogotok egyszerűen azért, mert nincs, és soha nem is lehet elégséges
ismeretetek erre vonatkozóan), nem más, mint ködösítés. A „gyarlóság” hangoztatásában több van, mint a megértés elvárása másoktól felétek, illetve
mások felé tőletek! Van abban „beleegyezés” is! Van abban igazságban rögzültség is. És éppen emiatt veszélyes, mert megnehezíti azt, hogy felismerjétek: állapotszerűen rászorultok az irgalomra! Ez nagyon veszélyes a következménye miatt is. Csökkenti bennetek az egymás iránti és magatok iránti irgalom felvállalását! Igen, mert akiről azt mondjátok, hogy valaki gyarló, akár
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önmagatokra vonatkoztatjátok, akár másra, nem léptek át az igazság rendjéből az irgalom rendjébe, és szinte magától érthetőnek gondoljátok, hogy
igazságos dolog, méltó az illető a bűnbocsánatra. Nem! Az igazság rendjében
erre senki sem méltó! Az igazság rendjében nullák vagytok! Szinte ördögi rafinériával eljutottatok egészen oda, hogy inkább vállaltok áldozatot, áldozatok bemutatását, mint irgalmasságot, pedig Én, Jézus, nagyon tisztán és nagyon félreérthetetlenül mondottam: „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot
(Máté 9;13)!”
A bűn lekicsinylése nem jár együtt Isten szeretetének, irgalmának, jóságának növekedésével a lélekben. A kettő nem áll okozati kapcsolatban
egymással!
A bűnbánat tehát azért szükséges, hogy egyértelműen belássátok, hogy
állapotszerűen irgalomra szorultok. Nincs tehát senkivel szemben jogotok a
„fejmosásra”! Erre szólítlak fel benneteket Én, a lábmosó Jézus, életem példájával és tanításom egyértelműségével!
A bűnbánat elétek állítja, tudatja veletek azt a bűnötöket, amelyet magatokkal hoztatok: az önzést és a felelőtlenséget. Ennek a lehetőségét nem
lehet szertartásokkal megszüntetni! Ennek a lehetősége éppen olyan állapotszerű, mint annak lehetősége, hogy szabaddá váljatok.
Ennek felismerése a szabadság alapja. A szabadság másik neve a bennetek hatékonyan működni képes Szentlélek! Ezért a lélek szabadságát nem
odaadni kell Nekem, hogy a szeretetre formáljam tudatotokat, hanem elfogadni, elfogadnotok kell Tőlem, hogy a szeretetre tudjátok formálni tudatotokat! Tehát azért kell kérnetek és elfogadnotok, hogy meg tudjátok valósítani azt, amire a bennetek élő Isten Lelke önmagában képtelen, mivel csak ti
vagytok képesek a bennetek lévő Lélek által! Tehát azt, hogy vállalni tudjátok gondolkodásotok átalakításának folyamatát a bennetek hatékonyan működni akaró Lélek erejével!
Az, aki úgy gondolja, hogy akkor szabad, ha rosszat is tehet, az nem
ismeri a mennyek országának szabadságát! Nem ismeri Isten szabadságát,
amelyet meg akar osztani szellemi teremtményeivel. E szabadságot csak az
ismerheti, aki éli! Csak az tudja élni, aki elhiszi, hogy e szabadság létezik!
Az erkölcsi rossz, a bűn, mindig lemondás erről a szabadságról. A választási
lehetőség nem hordja magában a szabadság tartalmát, a Szentlélek hatékony
erejét. A választási lehetőség nem más, mint lehetőség e szabadság hitben
történő elfogadására, illetve az erről való lemondásra. Amint az előző imádban már mondottam, a megváltás lényege éppen az, hogy a szabadságról történő lemondás itt a Földön korrigálható, akárhányszori, míg a földi halál utá52

ni életben erre nincs lehetőség! Az ott történt döntésetek alapján nincs mód
arra, hogy egyik létállapotból átmehetne valaki a másik létállapotba (Lukács
16;26).
Ennek egyszerű magyarázata az, hogy a földi életen túli életben Isten
nincs jelen rászoruló módon senkiben! Tehát nincs jelen olyan módon, hogy
rászorulóként szeretni tudd ŐT! A halál utáni életetekben tehát csak Istennek
van módja arra, hogy kimutassa irántatok megélt szeretetét, míg arra, hogy ti
kimutassátok Isten iránti szereteteteket, csak a Földön van lehetőségetek, ha
már egyszer az önzést és a felelőtlenséget választottátok az odaadottságotok
helyett! Boldogságotok pedig nem azon múlik, hogy mennyire szeret benneteket az Isten, hanem azon, hogy ti mennyire szeretitek Őt! Igazán nincs is
más bűn, mint az eredeti bűn, és nincs is más szabadság, csak a bennetek hatékonyan működni képes Szentlélek jelenléte, vagyis az Isten szabadsága teremtményeiben. Amikor tehát bűnt követtek el, akkor visszakapcsoltok eredeti bűnötökre, s amikor bűnbánatot tartotok, akkor felvállaljátok, hitben elfogadjátok azt a szabadságot, amely által Isten Lelke általatok, veletek és
bennetek mindenre képes, ami jó és szent.
Ez azt is jelenti, hogy számotokra nem az a legnagyobb tragédia, ha
bűnt követtek el, hanem az, amikor kimagyarázzátok, megmagyarázzátok
magatoknak azt, hogy az a szabadság, amely a Szentlélek hatékony működése bennetek, amelyet csak a hit növekedésével lehet egyre jobban megtapasztalni, nem szükséges. Nem, mert a „gyarlóság” hangoztatásával elhitetitek
magatokkal, hogy jogotok van arra, igazságos dolog az, hogy bocsánatot
nyerjetek. Ez az igazi tragédia! Megfeledkeztek arról, hogy az Én evangéliumaimban csak kétféle bűnt ismerek. A bűnbánatra vágyó lélek botlását, és a
Szentlélek elleni bűnt. A „gyarlóságból” vétkezés hangoztatása lényegében
nem különbözik a Szentlélek elleni bűntől!
Bár a lélek szabadsága egyénekben igazolja, mutatja meg a Lélek hatékony működését, de a Szentlélek mindenkor kapcsolatokban működik. Ez azt
jelenti, hogy nem létezik olyan közösség, amely ne vágyna szabadságra! A
közösségekben lévő szabadság utáni vággyal azért van baj, mert az egyének,
nem vállalva a megfelelő nyitottságot, nem vállalva az Általam annyira fontosnak tartott gondolkodás-átalakítást, szabadság alatt nem a Szentlélek hatékony működését értik, így vérszegény, erőtlen az egyénekben működni vágyó Szentlélek hatékonysága. Sőt! Mivel nem magatokban várjátok e szabadság megvalósulását, hanem a magatokon kívüli világ eseményeitől, ezért
azt gondoljátok, hogy az a szabad, aki azt teheti, amit akar. Tehát csak a formai szabadságnál horgonyoztok le. Annál a formai szabadságnál, amelynek a
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tartalma nulla!
Egyik legnagyobb költőtök, anélkül, hogy valójában tudta volna, menynyire a lényeget fogalmazza meg, bizony az Általam most elétek tárt szabadságot írta le, amikor ezt írta: 'Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szerelmemért feláldozom életem, szabadságért feláldozom szerelmem!' Ezt
normális ember, szellemi lény, csak akkor mondhatja, ha a lelkében lángoló
vágy a szabadság után több, mint a földi életben megfogalmazott formai szabadság, mérhetetlenül több, mint választási lehetőség, több, mint a mulandóság, több, mint bármilyen teremtményi kapcsolat! E szabadságot csak az tudja elfogadni, aki hisz benne! Hit nélkül nem létezik! Nem, mert a hit nem
más, mint a bennetek lévő Isten ereje! Hited akkora, amennyit Isten erejéből
befogadtál magadba!
E hitet értelmed segítségével, és nem az elhatározások gyakoriságával
tudod növelni. Tehát az a szabadság, amelyet a benned hatékonyan működő
Isten ereje jelent, az átélt imádság, elmélkedés, amely mindig arra törekszik,
hogy az evangéliumaimban fellelhető tanításommal és a józan ésszel szinkronban legyen, ezáltal válik egyre jobban megtapasztalható valósággá!
Csak ott lehet a bűnbánat Isten előtt kedves, csak ott lehet a szabadság
Isten által helyeselt szabadság, ahol a kettő együtt jár. Ahol nemcsak azon
van a hangsúly, hogy a bűn egy esemény, szeretetlenség, hanem és főleg
azon, hogy a szabadság állapotszerű lehetőség a bűntől való megszabadulásra. Csak az a bűnbánat kedves az Isten előtt, amelyben a bűnös egyre nagyobb mértékben részesül bűnbánata által Isten szabadságában! Ahol nem ez
van, ott Isten szemében mindig hamisítás, önámítás történik!
Mint tudod, az Én nevem: Isten, a Szabadító! Ha tudod, hogy állandóan
irgalomra szorulsz, és ennek az irgalomnak elfogadója, megélője és hirdetője
vagy, akkor annak a nyitottságnak kerülsz birtokába, amely nyitottság a lelki
fejlődésnek mindenkor nélkülözhetetlen feltétele!
Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************
3817.
Kérdező: VALÓBAN PRÓFÉTA LETTEM?
1. Volt egy látomásom, amelyet valaki megálmodott előre.
2. Prófétának pecsételtek le álmomban.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden olyan esemény, amely nem a földi dimenzióból származik,
gyümölcseiről ismerhető fel, hogy honnan való. Bármilyen látomásod volt és
lesz, annak forrása mindig abban ismerhető fel, hogy növeli vagy nem növeli
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a szeretetet, az alázatot és a szerénységet benned. Tehát indulásában nem különböztethető meg szinte soha, hogy Tőlem származik-e egy látomás, vagy
Tőlem idegen erőktől.
Meg kell mondjam, hogy a Földön mindig ki vagytok téve annak, hogy
tévútra vigyenek benneteket az ártó erők. Csak az igaz alázat, szerénység az,
ami e téren megmenthet benneteket! Az ártó erők, hozzátok viszonyítva,
mérhetetlen okossággal és tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogyha lehet,
még a választottakat is megtévesszék! Tehát az okosság, vagyis a tanulás, és
az óvatosság, vagyis a megfelelő kontroll! Ezek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy tévútra ne vigyenek benneteket a látomások.
Semmiképpen sem arra kell hallgatnotok, aki nektek ad igazat, hanem
arra, aki komolyan kritizál benneteket. Bizonyos idő után úgyis kiderül, hogy
jól vagy nem jól kritizált benneteket. E téren valóban igaz, hogy inkább hallgassatok az értelmileg pallérozottakra, tehát a jó szándékú okosokra, mint
azokra, akiket szenteknek ismertek! A katolikus egyház e téren nagyon óvatos. Igaza van!
2. Én, Jézus, először három évig tanítottam apostolaimat, és csak ezután, a Szentlélek kiáradása után küldtem őket prófétai küldetéssel az emberek közé. Mivel a prófétaság lelke engedelmeskedik a prófétának (1Kor
14;32), ezért csak alapos előképzés után vállaljátok azt a prófétai küldetést,
amely együtt jár az Én, a te Jézusod prófétai sorsával is!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az
OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
********************************************************
3818.
Kérdező: HOGYAN LEGYEK KEZDEMÉNYEZŐ?
Szeretnék valakivel mélyebb kapcsolatba kerülni!
HANG: "Drága Gyermekem!
Nincs ember a világon, aki ne vágyakozna szeretet után! Főleg attól
várjátok a viszontszeretést, akiért szinte mindenre képesnek gondoljátok magatokat.
Ha valaki úgy gondolja, hogy a viszontszeretés csak azért nem jön létre, mert a körülmények akadályozzák ezt, akkor e körülmények megváltoztatásának különböző módjai vannak. Az egyik ilyen mód, amelyet te is említesz leveledben, hogy az illetőnek adsz egy könyvet, és megkéred, hogy záros
időn belül mondjon e könyvről véleményt neked, mert számodra nagyon fontos az, hogy neki mi erről a véleménye. Ha ettől ő elzárkózik, akkor jobb, ha
te is elzárkózol tőle. Igen, mert egy nem viszonzott szerelmet minél előbb tép
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ki valaki a szívéből, annál kisebb seb marad utána.
Azt mindenképpen tudnod kell, hogy végső soron soha senki nem lesz
attól boldog, hogy szeretik vagy sem. Ez azért van, mert Isten mindenkit,
mindig szeret! A felétek áradó szeretet tehát soha nem hiányozhat annyira,
hogy emiatt ne lehetnétek boldogok. Mindenki csak a saját szívében élő szeretettől, vagyis a benne élő jóakarattól várhatja el azt a szívbékét, amelyet
senki senkinek nem adhat, de el sem vehet senki senkitől.
A szívetekben felébredt szerelem nem más, mint visszhangja annak a
szerelemnek, amellyel Én, Jézus, szeretlek benneteket. Éppen ezért csak idő
kérdése, és feltétlenül csalódást eredményez, ha teremtményre vetítitek ki
azt. ( Ez a „mindent megtennék érte!” kijelentés nemcsak csalóka, de nagyon
veszélyes is!) Ember embert soha nem boldogíthat, mivel Isten minden embert Önmagára teremtett, és ezért egyedül csak Istenben nyugodhat meg
minden Istenre teremtett emberi szív. Minden emberi kapcsolat lényegében
azért kell hogy létrejöjjön, hogy az Istennel való kapcsolatotokat mélyítse,
erősítse.
Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
********************************************************
3819.
Kérdező: FÁJ A MÚLTAM!
1. Nagyon nyomaszt a múlt.
2. Meddig gyermek valaki?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valójában nem a múlt nyomaszt, hanem a múltra való emlékezés.
Múlt az már nincs, mint ahogy jövő sincs. Csupán emlékező és tervező képességeitek mondatják ki veletek e valóságban nem létező tartalmú fogalmakat.
Számodra tehát az emlékezet gyógyítása a fontos! Az emlékezet gyógyítása részben emlékezettel, részben a jelen megszentelésével történik.
Emlékezned kell arra, hogy Én, Jézus, érted jöttem a Földre. Érted vállaltam mindent, amit vállaltam. Érted haltam meg, és érted támadtam fel. Érted tettem olyan csodákat, amelyekkel igazoltam, hogy igenis, képes vagyok
mindenkinek megbocsátani bűneit, meggyógyítani lelki sebeit, aki ezt kívánja Tőlem (Máté 9;2) S aki Hozzám jön, nem taszítom el soha (János 6;37).
Aki nem tudja vállalni az emlékezetének gyógyítását, az lelke mélyén
nem akar megszabadulni rejtett gőgjétől. Úgy gondolja, hogy ő képes arra,
hogy méltó legyen a bocsánatra, illetve Isten nem olyan nagy, hogy neki
megbocsáthatna. Ezt álalázatában úgy fogalmazza meg, hogy neki akkorák a
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bűnei, hogy még Isten sem képes azokat megbocsátani. Az, aki ragaszkodik
az ilyen gondolkodáshoz, s nem hajlandó vállalni gondolkodásának átalakítását - amelyet Isten helyette megtenni valóban képtelen, mivel az ember
nem bábu -, hát az ilyen emberen az Isten sem tud segíteni!
2. A TÍZPARANCS mindenkinek a természetében hordott törvény. Ennek benső kényszerét meg az analfabéták is érzik a lelkiismeretük által. Aki
képes arra, hogy megtanuljon írni, olvasni (még akkor is, ha ezt nem teszi
meg soha), aki már képes bizonyos tetteiért felelősséget vállalni, az már nem
tekinthető erkölcsileg éretlennek.
Sem elítélni, sem felmenteni nincs jogotok senkit! Mindenkinek meg
kell dolgozni szellemileg, erkölcsileg azért, hogy átvehesse Tőlem azt a
szívbékét, amelyet senki teremtmény meg nem adhat senkinek, de el sem vehet senki senkitől. Az erkölcs szintjén, tehát a boldogság-boldogtalanság
szintjén csak önnevelés létezik! A „gyermekség” nem azonos a „gyerekességgel”! Megáldalak, hogy ne az igazság rendjében, hanem az irgalom rendjében akarj önmagadra találni.
Megáldalak az EGÉSZSÉGES ALÁZAT LELKÉVEL!"
*******************************************************
3820.
Kérdező: BÍZHATOM MÉG HŰTLEN FÉRJEMBEN?
Lehet-e bíznom hűtlen férjemben?
HANG: "Drága Gyermekem!
Bízni teljes bizalommal csak Istenben szabad! Az, aki emberben bízik,
lehet az akár a legjobb társ, barát, mindig ki van téve annak, hogy csalódni
fog.
Sem férjed, sem más emberfiának hűségére ne építs! Téged, ha valóban
élő hittel hiszel Bennem, akkor sem mások hűsége, sem mások hűtlensége
nem befolyásolhat abban, hogy te hű legyél Hozzám, a te Jézusodhoz.
Az a fájdalom, amelyet férjed hűtlensége kapcsán megélsz, az az Én
fájdalmam is benned. Igen, mindkettőnknek fáj az, ha valakit szeretünk, és
azt tapasztaljuk, hogy ő nem szereti helyesen önmagát, s ezáltal önmagának
ellensége. Milliárd a száma azoknak, akik miatt Én úgy szenvedek, mint te
férjed hűtlensége miatt. A Velem szembeni hűtlenség a legnagyobb tragédia
minden szellemi teremtmény számára! De ezen nemcsak te, de Én sem tudok
változtatni az illetőben, ha ő nem akarja.
Neked megbocsátanod nem azért kell, hogy ő hűséges maradjon hozzád, hanem azért, hogy te hűséges maradj Hozzám! Az, aki Hozzám, Jézushoz, nem hűséges, egyszerűen nem is lehet képes arra, hogy Nálam sokkal
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nyomorúságosabb teremtményhez hűséges maradjon.
Sem a hűség, sem a hűtlenség nem változik attól, hogy nyilvánosságra
kerül vagy sem. Előbb-utóbb minden nyilvánosságra kerül! „Nincs titok, ami
ki ne tudódna, és nyilvánosságra ne kerülne (Lukács 8;17)!”
Arra kérlek hát szeretettel, hogy csak arra vigyázz, ne légy bűnrészes!
Tégy meg mindent, hogy férjed tetteinek következményét ne te akard jóvá
tenni. Természetesen e téren is van egy bizonyos terület, ahol mellé kell állnod, de csak annyiban, amennyiben a te benső békéd ezt megköveteli, és
nem amennyiben ő ezt elvárja tőled. Te ővele szemben is csak önmagadért
felelsz, és halálod óráján számodra nem az fog számítni valamit, hogy ő hogyan viselkedett, hanem az, hogy te mit tettél saját benső békéd érdekében.
Mert ez a döntő!
Amíg arra vártok, hogy majd akkor lesz szívbékétek, ha mások jól viselkednek, akkor eleve rosszul álltok az élethez. Isten lenne a legboldogtalanabb, ha boldogsága attól függne, hogy ti milyenek vagytok. Amint Isten
boldogsága is azért olyan, amilyen, mert Ő olyan, amilyen, úgy a ti boldogságotok is attól függ, hogy ti hogyan álltok a bennetek boldogító módon jelenlévő Istenhez. Vagyis attól, hogy ti milyenek vagytok. Hidd el, hogy te
sem vagy képes megtenni azt, amire az Isten sem képes. Vagyis azt, hogy
másokat akaratuk ellenére megtéríts.
Nagyon szeretlek, és megáldalak az
ERŐ és a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
********************************************************
3821.
Kérdező: ERETNEKSÉGRŐL, SZEKTÁSSÁGRÓL...
Mondható-e eretneknek az, aki a HANG-könyvek szerint
alakítja a gondolkodását?
HANG: "Kedves Barátom!
Ha valaki eretnekséggel vádol benneteket, akkor kérdezzétek meg tőle,
hogy mit ért e szó alatt. E szó többértelmű! Általában kétféle értelemben
szoktátok használni.
Az egyik: ha valaki bizonyos tárgykörben a tömegtől eltérő véleményt
képvisel, akkor eretneknek szokták nevezni. Ezt inkább szektának kellene
mondanotok. Ilyen értelemben Én, Jézus, és követőim, zsidó eretnekek, szektások voltunk De ebben az értelemben szektás mindaz, aki rendszeresen
templomba jár, mivel ezek ugyancsak kisebbségben vannak azokkal szemben, akik nem járnak rendszeresen templomba.
Ilyen értelemben, ha az általános (univerzális) HITET képviselitek
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minden megszorítás nélkül, akkor tudomásul kell vennetek, hogy eretneknek,
szektásnak mondanak benneteket azok, akik nem vállalják e HITET megszorítás nélkül.
Univerzális HIT: minden ember hisz abban, hogy ő ember, és joga van
másoktól is elvárni azt, hogy őt embernek nézzék. Ugyanakkor köteles ő is
minden embert - fajától, bőrszínétől, nemzetiségétől, nemétől, korától, erkölcsi, testi, lelki, szellemi szintjétől, sérüléseitől függetlenül - embernek nézni.
Előbb-utóbb bizonyos, hogy eretneknek, szektásnak fognak majd mondani
benneteket a speciális hit képviselői.
Speciális HIT: csak bizonyos hitvallás keretében megfogalmazott tételek elfogadása után fogadnak el egyenértékű embernek azok, akik ezt a HITET, ezt az általuk megfogalmazott hitvallást vallják. A többi ember
kizáratik ebből.
Én, Jézus, eljöttem, hogy elmondjam és megéljem előttetek az univerzális HITET! Nem vallásalapítónak jöttem! Csak ti csináltatok Belőlem vallásalapítót (ma már sok vallás alapítót)! Furcsa módon, vagy nem is olyan
furcsa módon, e sok vallás - Rám hivatkozva - mindegyik különbnek tartja
magát a többinél!
Én, Jézus, azért jöttem, hogy elmondjam, előttetek megéljem, és számotokra Általam, Velem és Bennem lehetővé tegyem azt, hogy - ti is Istenért! - minden embert szerető emberekké tudjatok válni, és senki ne gondolja
magát különbnek a többinél. De kevesebbnek sem!
A másik: ha valaki az „eretnek” szó alatt azt érti, hogy azok az eretnekek, akik egy Tőlem származó igazságot annyira hangsúlyoznak, hogy ennek
következtében más, Tőlem származó igazság nemcsak árnyékba, de tagadásba is kerül. Ha valaki ilyennek gondol benneteket, akkor meg kell kérdeznetek az illetőt, hogy melyik Tőlem származó igazságot tagadjátok az általatok
képviselt Tőlem származó igazság által.
Bizton állíthatom, hogy nem fognak tudni olyan Tőlem származó igazságra találni, amelyet tagadnátok, ha az általános HIT alapján álltok!
Így hát csak addig lesztek szektássággal vádolhatók, amíg számszerinti
kisebbségben lesztek a többiekkel szemben. Az pedig mindenkor és mindenki előtt tudott dolog, hogy az igazságnak soha nem kritériuma, az igazságot
soha nem az döntötte el, hogy hányan képviselik!
Ne félj, te kisded nyáj! Tetszett az Atyának, hogy nektek adja az országot! (Lukács 12;32)!
Megáldalak benneteket az ÁLTALÁNOS HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************
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3822.
Kérdező: HANG-TÁBOR
Uram! A Te szavaiddal szeretnénk megnyitni ebben az évben
a HANG-TÁBORT.
HANG: "Drága Gyermekeim!
Betelt az idő. Elérkezett hozzátok az Isten Országa! Alakítsátok át
gondolkodásotokat, és higgyetek az Örömhírnek!
Immár vagy kétezer évvel ezelőtt is e szavakkal nyílt meg az ÉG számotokra, hogyha körülöttetek nem is, de bennetek megteremtődjék az Isten
Országa. E szavakkal nyitom meg ma is számotokra e TÁBORT! A lényeg
soha nem az, ami rajtatok kívül van, hanem az, amit magatokban hordoztok.
Ti azért jelentetek meg a Földön, hogy megtérjetek. Az a megtért ember, aki vállalja a gondolkodása, életszemlélete megváltoztatásának a munkáját. Azok, akik e táboron rész kívánnak venni, és ti akik e tábort szerveztétek,
erre a feladatra vállalkoztatok. Bár azok, akik e táborra jelentkeztek, tanulni
akarnak és nem tanítani, de nektek, akik e tábort szerveztétek, tudnotok kell,
hogy titeket is tanítani foglak a többiek által! Az egészséges nyitottságnak,
tehát a tanulékonyságnak gyermeki magatartását várom el tőletek.
Nincsenek véletlenek! Ennek az évezrednek utolsó évében e tábor alkalmával olyan döntések fognak születni lelketekben, amelyek az elkövetkezendő időszakra a Szentlélek hatékony működését, tehát azt az Isten adta
szabadságot hozzák létre bennetek, amely szabadság együtt jár azzal a tiszta
látással, amely az „általános, tehát az univerzális hitet” állítja életetek fókuszába. „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” E főparancsot pontosítottam akkor, amikor arra szólítottalak fel benneteket, hogy úgy szeressétek
egymást, amint Én, Jézus, szerettelek titeket! Erről fog szólni e tábor mondanivalója. Erre adom áldásomat a Szentlélek vezetése által.
Folyamatról van szó! Van közöttetek olyan, akiben már egy évvel ezelőtt kezdődött e folyamat, és van olyan, akiben most fog elkezdődni. De itt
nem versenyfutásról van szó. Nincs előnyben az, aki már tavaly elindult, és
nincs hátrányban az, aki még csak az idén indul el. Úgy vagytok ezzel, mint
azok a szőlőmunkások, akik különböző időben állhattak munkába, s ugyanannyi bért kaptak. Az igazság rendjében ez lehet bosszantó, de Isten országa
az IRGALOM rendjébe emel benneteket, s így megértitek, hogy az Isten szeretete mindenki számára a teljesen Önmagát adó, kimeríthetetlenül boldogító
szeretet. Ebben az országban szinte nagyobb öröm a másik lelki gazdagságának megtapasztalása, mint a sajátod! De igazságtalanság sincs, mert bizonyos
értelemben nincs a majd a jövőben elérendő CÉL. Nincs, mert maga a CÉL
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indul el mindannyitokban. Tehát az Általam, Velem és Bennem kibontakozó
örömteli élet. Tehát mégis folyamatról van szó, mert Isten világában csak
kezdet van, de vég nincs soha! A szellemi teremtmények egyre kibontakozóbb szeretetnek, békének, boldogságnak hordozói, ha vállalják azt az állapotszerű gondolkodás-átalakítást, amelynek e tábor, mint szerető Szívemnek
állomása, teremti meg a megfelelő feltankolást, beirányulást és nekilendülést.
Megáldalak benneteket
SZERETŐ SZÍVEM KIMERÍTHETETLEN SZERETETÉVEL!
********************************************************
3823.
Kérdező: ÉN IS OKA VAGYOK FIAM HALÁLÁNAK?
1. Sokat gondoltam fiam halálára, s ez bekövetkezett.
2. Megakadályozhattam volna fiam halálát?
3. Van előre elrendelés?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Fiad halála nem azért következett be, mert sokszor gondoltál erre,
hanem azért, mert ő elérkezett földi életének végére. Te, érzékeny idegrendszereddel, fiaddal történő benső megkötözöttségeddel ráéreztél arra, hogy fiad az átlagnál előbb fog meghalni. A te részed ebben csupán annyi, hogy nagyon szenveded eltávozását.
E szenvedést csak azzal tudod enyhíteni, ha egyrészt törekszel a napi
teendőidre koncentrálni, másrészt tudomásul veszed, hogy a földi életnek a
halál természetes velejárója, harmadrészt pedig törekszel hinni abban a végtelen SZERETETBEN, aki az örök boldogságban készített helyet mindanynyitoknak, vagyis, hiszel Bennem, a te Jézusodban! „Ne legyen nyugtalan a
szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek! Atyám házában sok
hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el,
hogy helyet készítsek nektek (János 14;1-2)”
2. Fiad halálát semmiképpen sem akadályozhattad volna meg! Nem is
lett volna jó, sem a te számodra, sem az ő számára!
Isten az általatok rossznak ítélt eseményeket csak azért engedi meg,
mert tudja, hogy ezek az Övéi számára mind jót eredményeznek! Ez akkor is
így van, ha ezt nem hiszitek el! Még a legkegyetlenebb halálom előtt is, amelyet ma is a legnagyobb gonosztettnek nevezik az emberek, ki tudtam mondani: „Ne ürítsem ki a kelyhet, amelyet az Atya adott nekem?”
Nem elég tehát az, hogy fiad halálának eseményében rádöbbensz hited
gyengeségére! Fontos és szükséges részedről, hogy ennek hatására növeld hitedet, amelyet csak értelmi megfontolások által lehet megtenni! Bizony, rá
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kell jönnöd, hogy fiad halála nélkül nem ébredtél volna rá hited gyengeségére, megkötözöttséged szenvedést okozó voltára, és ezt az örök boldogságod
sínylette volna meg!
3. Bizonyos értelemben természetesen van eleve elrendelés. Csupán
boldogságotok tekintetében nincs. Boldogsága, boldogtalansága fölött mindenki maga dönt! Te is lehetsz boldog, ha vállalod a gondolkodásod, szemléleted megváltoztatását, az Én, a te Jézusod szándéka szerint, és lehetsz boldogtalan, ha nem vállalod ezt. Harmadik lehetőség nincs!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
3824.
Kérdező: MIT ÜZENT ÉDESAPÁM?
Szeretném megkapni édesapám üzenetét!
HANG: "Drága Gyermekem!
Az álmokkal kapcsolatban két különböző dolgot kell fontolóra vennetek. Az egyik maga az álom ténye. Ez tudatosítja bennetek azt, hogy eddig
életetek ébrenléti eseményei nem múltak el nyomtalanul. Emlékeitek, vágyaitok, idegrendszeretek raktárai az álomban kinyílnak, és különböző képek, szimbólumok segítségével oldják benső feszültségeiteket, erősítik teherbíró képességeteket, illetve a fárasztó álmok által óvatosságra intenek
benneteket. Az ilyen álom az állatvilágban is fellelhető.
2. A másik, amely az álommal kapcsolatban megfontolandó, az, amely
nem emlékek, vágyak hordozói (bár ezeket is igénybe veheti), hanem bizonyos üzeneteket hordoznak, amelyek hozzáértők segítségével az álomnyelvet
ismerők előtt értelemszerűen kibonthatók.
Bár médiumomat nem kentem fel az álomfejtést karizmájával, de ebben is segítek neki, ha valaki legalább általánosságban leírja a gyakran ismétlődő vagy a nagy hatást kiváltó álmait.
E második ponthoz tartozó álmok valóban arra valók, hogy az alvás állapotát fel/kihasználó szellemi lények (jó angyalok, ártó erők) befolyásolják
ébrenléti állapototokat. Tudnotok kell, hogy ez számotokra előnyt jelenthet,
de hátrányt soha! „Nem fog ártani nektek semmi (Lukács 10;19)!” Ezt azért
fontos tudnotok, hogy ne nyugtalankodjatok fölöslegesen, ha egy álmot nem
tudtok megfejteni.
Elhunyt hozzátartozóitok csak akkor jelenhetnek meg álmotokban érdemlegesen, ha erre engedélyt kapnak, s ilyenkor nem hagyhatnak kétséget
afelől, hogy mire kaptak engedélyt.
Megáldalak a VÁRAKOZNI TUDÁS LELKÉVEL!"
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*******************************************************
3825.
Kérdező: NAGYON NYUGTALAN VAGYOK
1. Miért van lelkiismeret-furdalásom, nyugtalanságom?
2. Nem találom helyemet.
3. Minél tisztábban akarok látni, annál több a problémám.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A lelkiismeret-furdalás akkor jogos, amikor valaki tudja, hogy Isten
akarata ellen cselekedett. Ha nem tudja, és mégis bántja valami, akkor ez egy
olyan kísértés, amelyet azért enged meg az Isten, mert ez egy bizonyos adósságtörlesztés részedről. Ha ezt tudomásul veszed, akkor úgy, ahogy jött, el is
fog múlni.
2. E téren három dologra hívom fel a figyelmedet.
Az egyik: A Földön soha senki nem találhatja meg végleges helyét.
A másik: A járt utat a járatlanért el ne hagyd mindaddig, amíg nemcsak
szíveddel, de értelmeddel is be nem látod, hogy váltanod kell.
A harmadik: A várakozni tudás mellett, a saját józan eszed használata
mellett kérd ki azok tanácsát, akiket okosnak tartasz erre. Tehát ne az legyen
a szempont, hogy valaki mennyire szeret téged, hanem az, hogy mennyire
szakavatott abban, amiben tanácsát kéred.
3. A fejlődés feltétele az, hogy bizonyos megelégedettség csak ideigóráig tart. Az természetes, hogy minél jobb valakinek a szeme, annál jobban
látja nemcsak a jót, de a helytelent is. Ilyenkor nem a szemet kell hibáztatni,
hanem tudomásul kell vennetek, hogy a szeretetben való növekedés szellemi
munkát igényel, és a földi élet azért mulandó, hogy mindent az örökkévalóság szemüvegén keresztül tudjatok helyesen felmérni. „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” E kérdés az a patikamérleg, amely képes mindennek megmutatni a megfelelő súlyát, értékét!
Megáldalak a
VÁRAKOZÁSBAN IS VÁGYAKOZÓ LELKEMMEL!"
********************************************************
3826.
Kérdező: GYÖTÖRNEK A SZELLEMEK
Kinyíltam a szellemvilág felé, és most e szellemek gyötörnek.
HANG: "Drága Gyermekem!
Való igaz, hogy a különböző tanfolyamok, beavatások, amelyek ma köreitekben annyira felkapottak lettek, nem azt eredményezik, amit vártatok.
Szinte csak idő kérdése, és egyre jobban kiéleződik a két tábor közötti
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különbség. Az egyik tábor egyre jobban megtapasztalja azt, hogy „dolgoznak” rajta. A másik tábor egyre jobban rádöbben arra, hogy az ő ügye nem az,
mit tesznek vele bizonyos szellemi lények, még csak az sem a legfontosabb,
hogy ő mit tesz magával, hanem az, hogy mit tesz másokért! Akár szellemekkel, akár önmagával foglalja el valaki önmagát, a következmény ugyanaz: sem ideje, sem ereje nem marad arra, hogy önmagáról elfeledkezve tegye
azt, amit itt és most tennie kell.
Amint nem máról holnapra jutottál el oda, ahol most tartasz, úgy azt is
csak „darabokban” tudod megvalósítani, hogy értelmeddel, akaratoddal, érzelmeiddel, visszatalálj embertársaidhoz, tehát Hozzám!
Te valóban újjászülettél! De ez benned MAG-ként van jelen. Ennek kibontakoztatása azoknak az angyaloknak a feladata, akik - bár nélküled semmit, de veled, általad, tehát benned mindenre képesek - , ami szükséges ahhoz, hogy az Én, a te Jézusod békéje legyen szívedben!
A HIT-nek legalább parányi szikráját fel kell ébresztened magadban
ahhoz, hogy ez megvalósuljon . E szikra felébresztése pedig abból áll, hogy
elhiszed: nem lehetnek kevésbé hatékonyak az Isten erejével benned működő
angyalok, mint azok a szellemek, akik ennek híjával vannak! Ha mégis úgy
„érzed”, hogy ez utóbbiak az erősebbek, akkor értelmeddel erőt kell venned
magadon ahhoz, hogy ne az érzéseid, vagyis, hogy mit érzel mögötted, fejeden, lábadon, stb. foglalják le gondolatodat, hanem az, hogy itt és most értékeld a jó angyalokat körülötted és magadban azáltal, hogy teszed azt, amit
tenni jónak látsz! Ha ezt elfogadod, akkor elindulsz azon az ÚTON, amely a
benső békédet, vagyis az Én, a te Jézusod jelenlétét feltárja előtted.
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************
3827.
Kérdező: LEHETÜNK AUTOMATÁK?
1. Félrevezethet az őrangyalom? Mi a neve?
2. Megértő társra vágyom. Hogyan találhatom meg őt?
3. Lehetünk automatikus eszközök Isten kezében?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Őrangyalod soha félre nem vezethet! Őrangyalodnak forrása mindenkor Én vagyok! Csupán arról lehet szó, hogy lelked beállítottságát át kell
állítanod, ha nem azt éled meg építésnek, buzdításnak és vigasztalásnak, amit
a Szentlélek lát számodra ilyennek.
A gondolkodás-átalakítás ki nem kerülhető annak, aki az Én, a te Jézusod békéjét akarja megélni szívében.
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Őrangyalodat hívd VIGILANSZ-nak. Ő éberen őrködik feletted mindenkor.
2. Mivel Isten mindenkit Önmagára teremtette, ezért a párválasztást
teljes mértékben rátok bízta. Igen, mert e téren semmiféle felelősséget Isten
át nem vehet tőletek. Ha megtenné, kettős tévedésben erősítene meg benneteket. Az egyik az, hogy boldogságotok nem tőletek függ teljes mértékben,
mivel „kívülről” akadályozható, illetve elősegíthető. A másik pedig az, hogy
nem ti feleltek magatokért, hanem Isten felel értetek. Mindkettő méltatlan Istenhez is és hozzátok is!
3. Ha Isten megtehetné, hogy automatikus módon kommunikálni tudjatok a szellemvilággal, akkor bizonyára meg is tenné. De éppen azért, mert
több vagytok, mint automatika, semmiképpen sem szállít le benneteket e
szintre! Van hittől átjárt józan eszetek, és van lelkiismeretetek, amelyet Hozzám, Jézushoz, kell igazítania annak, aki élő kapcsolatba akar kerülni Velem.
Akik úgy gondolják, hogy automatikus módon a dolog könnyebbik végét is
meg lehet fogni (talán mert izgalmasabb, misztikusabb, érdekesebb), s nincs
szükség vállalni azt a komoly szellemi munkát, amely mindenképpen szükséges ahhoz, hogy tanítványaim legyetek, azok kiteszik magukat ártó erők játékszerének!
Az igazi megtérést sokféle módon ki lehet kerülni, de csak egyféle módon lehet megvalósítani: vállalni az Általam felkínált gondolkodásátalakítást (Márk 1;15)!
Ha egy összejövetelnek az a célja, hogy ott Engem, Jézust, egyre jobban megismerjetek, megszeressetek, másokkal is megismertessetek és megszerettessetek, akkor tartalmas lesz összejöveteletek. Egy ilyen közösség soha nem fog szétesni! Nem, mert ott, ahol nevemben, tehát az előbb említett
szándékkal és céllal jöttök össze, Én, Jézus, jelen vagyok Szentlelkemmel. A
Szentlélek pedig a kapcsolatok Lelke!
Megáldalak a MEGÉRTÉS és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
3828.
Kérdező: HÁZASSÁGKÖTÉSRŐL
Hányszor lehet házasságot kötni?
HANG: "Drága Gyermekem!
Leveled alapján értetlenül állsz e mondatom előtt: „Aki elbocsátottat
vesz el, házasságot tör.” (Máté 5;32)
Tudjátok, hogy minden kijelentésemet, amelyet evangéliumaimban olvashattok, a józan ész határán belül úgy kell venni, ahogy mondtam.
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Ha valaki azt mondja egy házasságban élő asszonynak: „Tégy úgy,
hogy férjed elbocsásson, s akkor én elveszlek feleségül.” Ilyen esetben a második férj valóban házasságot tör, mert az elbocsátás kiprovokálását ő sugallta a hűtlen asszonynak. Az ilyen férfi már előbbre is házasságtörő volt gondolatban. Ha egy férfi azért bocsátja el hű feleségét, mert egy másik nővel
akar élni, akkor a hű feleségével nem kötött érvényes házasságot, és ha ez
jogi úton igazolható, akkor a katolikus egyház bírósági úton kimondja, hogy
kezdettől fogva az ilyen házasság érvénytelen volt.
A gyakorlatban az a probléma, hogy minden katolikus pap előtt kötött
házasságot jóhiszeműen bírálnak el, holott ez már indulásában gyakorlatilag
képtelenség. Nemigen találtok olyan papot, aki szívesen gyóntat házasság
előtt jegyeseket, mivel legtöbb esetben mindkét fél őszintesége ugyancsak
megkérdőjelezhető. Ha csak erre gondoltok, máris problematikus a jóhiszeműség.
Szavaimat lehetne még különböző módon variálni a fent említett szentírási résszel kapcsolatban.
Azt tudjátok, hogy ti mindannyian Istené vagytok. Isten mindenkit
részben Önmagára teremtett, részben pedig arra, hogy segítsétek embertársaitokat egyre közelebb Istenhez.
Isten előtt csak az a házasság „érvényes”, amely e célt szolgálja. Mivel
e téren kettőn áll a vásár, ezért lélektanilag sokkal nagyobb annak lehetősége,
hogy az elválással végződött házasság nem is volt Isten előtt érvényesen
megkötött házasság.
E kijelentésem pedig, hogy amit Isten egybe kötött, azt ember szét ne
válassza, nem a házasfeleknek címzett kijelentés csupán, hanem azoknak a
szülőknek, rokonoknak, királyoknak, nagyhatalmú vezéreknek, akik egyéni
érdekből szét akarják választani azokat a házasokat, akik valóban Isten előtt
kötöttek életre szólóan házasságot.
Az ember élete nem játékszer! Vegyétek nagyon komolyan odaadottságotokat Istennek a házasságkötésetek alkalmával!
Megáldalak a HŰSÉG és a RUGALMASSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
3829.
Kérdező: AKIT SZERETEK, FELELŐTLEN
1. Egy bohém, csapodár embert szeretek. Mit tegyek?
2. Miért nem tudok férjhez menni?
3. A REIKIT szabad használni?
HANG: "Drága Gyermekem!
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1. A boldogság és a bódultság teljesen más kategória! Ha bódult akarsz
lenni, akkor azt teszed, amit akarsz. Ha boldog akarsz lenni, akkor azt kell
tenned, amit az Isten akar.
Isten számodra sem akarhat mást, mint azt, hogy Vele élő kapcsolatban
légy, kerüld azok társaságát, akik nincsenek Istennel élő kapcsolatban, és keresd azok társaságát, akik Istennel élnek.
Az az ember, akiről te azt mondod, hogy arany szíve van, jelenleg egy
embertelen ember, aki állapotszerű menekülésben van Isten elől. Ha nem részeges, akkor még azt is lehet mondani róla, hogy a Szentlélek elleni káromlásban él (Márk 3;29), s ez nem bocsátható meg sem ezen, sem a másvilágon.
Szentlélek elleni káromlásban az él, aki mindig kimagyarázza, megmagyarázza magának azt, hogy neki nem bűn az, amit mások annak tartanak. Az
pedig egyenesen katasztrófa, ha valaki egy ilyen emberrel akarja összekötni
az életét.!
2. A boldogság, tehát az, amire teremtve vagytok, nem attól függ, hogy
valaki házasságot köt vagy sem. Ha valaki szeretne házasságot kötni, de nem
jön számára össze, akkor is segít e kérdés: „mi ez az örökkévalósághoz képest?'” A földi élet mindenki számára arra való, hogy Istenben gazdagodjék.
Ha ezt teszi valaki, akkor a többi már az Isten ügye (Máté 6;33)!
3. Mindent szabad használni, ami az Általam, a te Jézusod által megkívánt szeretetet akarja előmozdítani. Így természetesen a REIKIT is.
Az Általam felkínált, sőt megkövetelt szeretet mindent bearanyoz (János 13;34)!
Mivel te is az örökkévalóság gyermeke vagy, ezért megáldalak, hogy
tudd AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG SZEMÜVEGÉN át szemlélni a mulandó világot!"
********************************************************
3830.
Kérdező: SZERETNÉK ÚJ ÉLETET KEZDENI!
1. Férjem féltékeny a képességeimre.
2. Hazajöttem külföldről új egzisztenciát teremteni.
3. Fiam és férjem helyteleníti döntésemet.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Emberi kapcsolataitok terén olyan elfogultságot hordoztok magatokban, amely nehezen tudja elviselni az Általam, a te Jézusod által hirdetett és
megélt egyenlőséget ember és ember között. Ha házasság előtt a felek nem
tisztázzák ki maguk között e problémát, akkor a parancsolgatás, engedelmeskedtetés - csak idő kérdése, és - pokollá tudja tenni életeteket.
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Ha valóban „örök” hűséget ígértetek egymásnak, akkor a menekülés e
kapcsolatból nem jó megoldás.
Magad elől nem menekülhetsz sehová. A kereszt mindenki számára a
természetének és a körülményeinek ütközéséből adódik. Természetedet mindenhová magaddal viszed. Körülményeid mindig lesznek. E keresztről leszállni nem lehet. A halált semmiféle természet és semmiféle körülmény el
nem kerülheti. „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” E kérdésre adott válaszod dönti el, hogy jól vagy nem jól döntesz a földi életben.
2. Mivel nem előtte kérdeztél meg, hanem most, utólag, döntésedről
így erkölcsi ítéletet nem mondhatok. Csak azt mondhatom, hogy döntésedért
a felelősséget senkire át nem háríthatod. Olyan döntést, amelyet te hoztál, és
meg is valósítottad, soha nem szabad külső hatásra cselekedni. Külső döntésed csak akkor lehet számodra megnyugtató, ha azzal belsőleg is képes vagy
azonosulni. De ennek a döntés előtt kell megtörténnie. Különben csak „bizonyítvány magyarázattá” válik e próbálkozás.
3. Attól sem jobb, sem rosszabb nem leszel, hogy mit mondanak rólad
mások. Mások véleményét is csak egy döntés előtt érdemes megszívlelni.
Utána már csak a jövőd érdekében lehet ez érdekes. Esetleg tehát egy következő döntés előkészítésére.
Szíved békéjénél fontosabb számodra nem lehet a világon! Ez nem
függhet rajtad kívüli eseményektől, személyektől. Ez egyedül és kizárólag a
Velem, a te Jézusoddal való élő kapcsolatodtól függ!
Megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
*******************************************************
3831.
Kérdező: MILYEN VAGY, URAM?
1. Kívül, belül, testileg, lelkileg csupa csődtömeg vagyok.
2. Mit tegyek? Haragszol valamiért?
3. Te általában boldog vagy, vagy szomorú?
HANG: "Drága Gyermekem!
Ellentétes sorrendben válaszolok kérdéseidre.
3. Én, Jézus, általában szomorú, de mindig boldog vagyok. Szomorú
vagyok azért, mert ti nem vagytok boldogok. Szomorú vagyok azért, mert
nem akarjátok elhinni, hogy a földi élet nyomorúsága nem mérhető ahhoz a
kimondhatatlan boldogsághoz, amely reátok vár, ha már a Földön szívetek
békéjét, tehát a Velem, a te Jézusoddal való élő kapcsolatotokat - rendszeresen megköszönve Istennek - a legfontosabbnak tartjátok! Szomorú vagyok
tehát, mert nem örültök Nekem!
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E szomorúságom azonban nem árnyékolja be boldogságomat, vagyis
azt a bizonyosságomat, hogy tudom, előbb-utóbb vissza fogtok szeretni Engem. Mindkettőnk számára minél előbb, annál jobb!
2. A harag egy olyan emberi érzés, amely a Földön nem akadályozhatja
azt, hogy aki jót akar tenni, az tegye is a jót! A mennyek országában nincs
harag! Legfeljebb sajnálat van azok iránt, akik a Földön haragot okozhatnak
annak, aki szereti őket.
1. Tudom, nem könnyű megértetnem veled azt, hogy nem az az érdekes, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Abban a rövid kis
villanásban, amelyet a Földön el kell töltenetek, csupán az irányulásnak van
helye és ideje. A kibontakozás, a véglegesülés helye nem a Föld!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
KAPCSOLATUNK ÖRÖMÉVEL és a REMÉNY LELKÉVEL!"
*******************************************************
3832.
Kérdező: NEM ÉRTEM MAGAMAT
1. Miért nem szeretnek engem testvéreim jobban?
2. Miért nem találok társat magamnak?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kérdéseidre a választ sorsdöntőnek tartom. Igen, mert mindaddig,
amíg mások szeretetétől várod szíved békéjét, állandóan csalódásoknak teszed ki magadat.
Engem, Jézust, sokan nem szerettek, és ma sem szeretnek sokan. Én
mégis boldog vagyok, mert mindenkit szeretek! Tehát ne arra tedd a hangsúlyt, hogy szeretnek-e és hogyan szeretnek téged, hanem arra, hogy benned
éljen egyre tisztább lánggal az a szeretet, ami nem más, mint azt a jót akarni
másoknak, amely jót Isten akar. Döntően mindenkit az a szeretet boldogít,
amit magában hordoz, ha hisz abban, hogy az Isten gondviselője övéinek!
2. Kétségtelen, hogy aki társra vágyik, annak nyitottnak kell lennie e
téren. De nem szabad figyelmen kívül hagynod azt, hogy ember embert nem
képes boldogítani.
Minden embernek elsődleges küldetése az, hogy embertársát közelebb
vigye Istenhez. Ha számodra ez világossá válik, akkor tudni fogod, hogy egészen biztosan találkozni fogsz olyannal, aki e küldetésének eleget akar tenni.
De te csak arra a kapcsolatra mondj IGENT, amely kapcsoltban a másik fél is
Engem, Jézust, akar elsősorban egyre jobban megismerni, szeretni.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
********************************************************
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3833.
Kérdező: MIT ÜZEN NEKEM JÉZUS?
Van-e valami üzenet számomra Jézustól?
HANG: "Drága Gyermekem, kedves Barátom!
Mivel nemcsak élek, de érted élek benned, ezért fontosnak tartom azt,
hogy ezt jobban tudatosítsd magadban. Tehát az jelent számomra örömet,
amikor te, aki látszatra betegnek tűnsz, míg a valóságban ritka lelki egészségnek örvendsz, mások lelki sebeit gyógyítgatod.
Benned élek tehát másokért mondott imáidban, másokat vigasztaló, bátorító,
erősítő szavaidban.
Örülök tehát neked, és abban a világban, amit ti a Földön másvilágnak
neveztek, nagy készülődés folyik a veled való színről színre történő találkozásra.
Nem mondhatom azt, hogy valami rendkívüli feladat elvégzését kérem
tőled, mert te magad, a te egész életeddel vagy az a „rendkívüli feladat”, aki,
amely által csökken a Földön a rossz, és növekszik a jó, csökken a sötétség,
és növekszik a fény!
Tömören így fogalmazhatom meg kettőnk kapcsolatát: Örömöm lényeges része vagy!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
********************************************************
3834.
Kérdező: MIÉRT LETT FÉRJEM ÖNGYILKOS?
1. Férjem öngyilkos lett. Hogyan tehette ezt?
2. Helyt tudok majd állni gyermekeimmel kapcsolatban?
3. Lesz-e valaki, aki feledtetni tudja múltamat?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Abban biztos lehetsz, hogy nem te vagy oka férjed halálának! Nem
te felelsz azért, amit ő tett önmagával. A benne lévő nyomorúsággal, amelynél sokkal nagyobb nyomorúsággal is szembe tudnak nézni emberek, ő azért
nem tudott, mert rendre elmulasztotta használni azokat az erőforrásokat,
amelyeket angyalaim felkínáltak neki. Azok, akiknek nem volt soha szívügyük az ő gyakori mulasztása, persze hogy téged okolnak, hogy saját mulasztásaikról - legalább önmaguk előtt - eltereljék a figyelmüket.
Abban biztos lehetsz, hogy erődön fölüli kereszteket nem engedek rakni válladra. Hited erejének növelése mindig rendelkezésedre áll. Nemcsak e
kérdés által: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?”, de azáltal is, ha tudatosítod magadban azt az igazságot, hogy az Én, a te Jézusod ereje mindenkor a
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te erőd is! Nagyobb, erősebb az, aki benned van, mint az, ami kívüled van
(1Jn 4;4)!
2. Mindenképpen helyt tudsz állni gyermekeiddel kapcsolatban is. De
nagyon fontos, hogy nagyobb legyen bizalmad Irántam, mint elvárásaid
gyermekeiddel kapcsolatban! A te gyermekeid sorsa - az ő boldogságukat illetően - semmiféle kapcsolatban nincs a te sorsoddal! Az ő boldogságuk, az ő
sorsuk is, csakúgy mint a tiéd, a lényeget tekintve attól függ, hogy mennyire
teszitek élővé kapcsolatotokat Velem, Jézussal! Ez pedig sem Istenen, sem
más emberen nem múlhat, csupán és egyedül mindenkinek csak önnönmagán!
3. Ne bízz emberekben jobban, mint ők bíznak Bennem! Ők pedig anynyira bíznak Istenben, amennyire eddigi életüket a gondviselő Istenre építették, és ezt gyakorlatilag igazolni is tudják!
Ha valóban és őszintén Istenben bízol, akkor Isten igazolni fogja, hogy
Ő GONDVISELŐ Isten! Mindenkor rendelkezésre fognak állni érdekedben
azok az „eszközök” (emberek, események), amelyek segítségével szíved békéjét képes leszel biztosítani, bármi történjék is!
Ha Isten nem volna GONDVISELŐ az övéi számára, akkor nem is
volna Isten!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
********************************************************
3835.
Kérdező: ÁRTATLAN VAGYOK!
Párom betegsége miatt engem vádolnak.
HANG: "Kedves Barátom!
Problémáddal kapcsolatban három gondolatot tartok fontosnak közölni
veled.
1. Az, hogy mások mint mondanak rólad, azért tud hatni rád, mert te is,
mint a többi ember, szeretnéd, ha jó véleménnyel lennének rólad. Ezt még
Én, Jézus, sem tudtam mindenkivel szemben elérni. Még azzal is vádoltak,
hogy az ördöggel cimborálok ( Máté 12;24 és János 10;20). Föléje kell tehát
emelkedned az ilyen hiúsági komplexusnak.
2. Tudnod kell, hogy feleséged betegségéhez neked semmi közöd
nincs! Ezt a keresztjét nem te okoztad, de segítened kell neki, hogy hordozni
tudja. Hogyan? A módot meg kell beszélnetek közösen.
3. Szinte soha nem jó az, ha valaki 18 évi házassága után az anyósával
él egy házban. De ha már ez megtörtént, akkor sem jó a gyermekeket otthagyni. A gyermekek a szülőkhöz tartoznak és nem a nagy-szülőkhöz.
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Ha hiszel abban, hogy Isten Lelke benned él, akkor jelen szituációd,
amelyben élsz, nem képes tragikusan legyengíteni téged, hanem inkább felerősödsz arra, hogy ura légy helyzetednek. Igen, mert erősebb az, aki benned
van, mint az, ami kívüled van (1János 4;4)!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
3836.
Kérdező: PÁRKAPCSOLATI PROBLÉMÁIM VANNAK
1. Sorsszerű-e férjem korai távozása?
2. Lehet bűnösen szeretni? Párkapcsolati problémám van.
3. Fiam betegsége karmikus-e?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A halál mindig sorsszerű a boldogság szempontjából! Sorsszerű
olyankor is, ha valaki úgy gondolja, hogy ki tudja tolni földi életének határát,
és sorsszerű akkor is, ha valaki úgy gondolja, hogy meg tudja rövidíteni földi
életének idejét. Sorsszerű olyankor is, ha az előbbieket mások magatartása,
tevékenysége, döntése idézi elő. Ha erre azt mondod, hogy akkor felesleges
vigyázni magatokra, akkor nem értettél meg. Sorsszerű az is, hogy mindenki
mindennel és mindenkivel kapcsolatban felel önmagáért! A halálnak tehát
mindig van logikus magyarázata. A halál mindig következmény, ezért mindig
sorsszerű!
2. Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Az a jót, amelyre boldogan
gondolhatsz vissza halálod óráján. Ha ezt a jót akarod magadnak és másnak,
akkor jól szereted önmagadat és jól szeretsz másokat is. Egy nagy, szent filozófusotoknak a Szentlélek sugallta e mondatot: „Aki rosszul szeret, gyűlöl.
Aki jól gyűlöl, szeret!” Érdemes ezen elgondolkodnod.
Bár lehet nagyon fontos a párkapcsolat, de nem tartozik a lényeghez. A
lényeghez az tartozik, hogy hittől átjárt józan eszedre hallgatva élő kapcsolatban légy mindenkor Istennel. Ez a lényeg!
3. Áttételesen minden betegségre rá lehet mondani azt, hogy karmikus.
De még az a betegség is, amellyel kapcsolatban nincs remény a gyógyulásra,
csökkenthető, sőt meg is szüntethető, ha a beteg, akár szeretetből vállalt áldozatként, akár abban a tudatban, hogy adósságot törleszt, szívében megnyugodva vállalja, hogy együtt él vele.
Bármiféle probléma kerül eléd, mindig segít, ha megpróbálsz válaszolni e kérdésre: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?”
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
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3837.
Kérdező: MIÉRT JÖTTEM A FÖLDRE?
1. Megszentelni vagy megszentelődni jöttem a Földre?
2. Miért éri annyi kudarc az életemet?
3. Családom miért nincs megelégedve velem?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Elenyészően kevés azoknak a száma, akik csak másokat megszentelni jönnek le a Földre. Szinte mindannyian megszentelődni is és megszentelni is jöttetek. Éppen azáltal szenteltek meg másokat, hogy igyekeztek
megszentelődni!
A reggeli és az esti imádságok arra valók, hogy felismerd: hogyan
szentelődj meg. Ha reggel kéred áldásomat elhatározásaidra, ha kéred őrangyalod oltalmazó szeretetét, ha este visszatekintesz a reggeli imádban tett elhatározásodra, akkor feltétlenül elindultál az önismeretnek, a megszentelődésnek azon az útján, amely egyben másokat is megszentel.
2. Előző életeid tele voltak sikerélményekkel, s te ezeket elsősorban
önmagad számlájára írtad. Úgy gondoltad, hogy JÁR neked az, hogy sikeres
légy! Most egy olyan tükörbe vagy kénytelen nézni nap mint nap, amely tükör torzítása most komoly lelki fájdalmat jelent számodra. Ez bizony adósságtörlesztés a javából!
Ha életszerűvé válik benned e mondás: „A jóban az a rossz, a rosszban
az a jó, hogy minden mulandó!”, ha magad is törekszel arra, hogy higgy Isten
jóságában, gondviselő szeretetében, és mindenben lásd meg a jót is, akkor
nemcsak elviselhetőnek, de egyenesen gazdagítónak fogod találni azokat a
fonákságokat, amelyek életedben rád köszönnek! Minden rossz egy elrontott
jó! Teljesen, tehát úgy, hogy valamiben semmi jó ne legyen, semmit nem lehet elrontani! Nem, mert a rossz: hiány! Ha valamiben minden rossz, akkor
az nem is létezhet, mert az abszolút rossz csak a teljes hiánya lehetne valaminek
3. Nagyon természetes, hogy általánosításokkal nem tudsz mit kezdeni.
De ha egyértelműen és világosan megmondja családod, hogy mit lát benned
helytelennek, és világosan megfogalmazza, hogy mit vár el tőled, akkor tudni
fogod, hogy mihez tartsd magad.
Mindenképpen az a fontos, hogy Isten legyen megelégedve veled! A
többi egyáltalán nem érdekes!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!
********************************************************
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3838.
Kérdező: ISTEN ÉS JÉZUS BÉKÉJE AZ KETTŐ?
1. Jézus békéje az Isten békéje bennünk?
2. Hogyan Isten Jézus?
HANG: "Kedves Barátom!
2. Második kérdéseddel kezdem.
Isten önmagában: KÖZÖSSÉG!
Ti úgy mondjátok: SZENTHÁROMSÁG.
Az Én, a te Jézusod esetében arról van tehát szó, hogy e SZENTHÁROMSÁGBÓL, tehát az Isten benső életéből, szintén, ahogy ti mondjátok, a második isteni személy, aki egylényegű vagyok a másik kettővel, valóságos emberként megjelentem közöttetek. Ilyen értelemben Én, Jézus, valóban Isten vagyok!
1. Az előzőből következik, hogy az Isten békéje az, amit megadok
azoknak, akik hisznek Bennem, és ennek következtében kitárják szívüket Felém! Amikor tehát az Én békémet adom, akkor Isten békéjét plántálom szívetekbe (János 14;27)!
Megáldalak az embert szerető ISTENI BÉKÉMMEL!
********************************************************
3839.
Kérdező: NEKEM IS DIKTÁL JÉZUS!
A HANG és egyéb szövegeket Jézus nekem is diktálni fogja.
HANG: "Drága Gyermekem!
A HANG-médiumom csak örülni tud, amikor ilyen híreket kap tőletek.
De nem volna hiteles médium, ha nem tenné kontroll alá a mások által, állítólag Tőlem, Jézustól jött üzeneteket. Ennek hitelességét igazolja többek között az is, hogy ti is és bárki, tehát bármilyen úgynevezett „hivatalos fórum”,
bármikor kontrollálhatjátok a HANG-könyvekben olvasható médiumom
gondolatait.
Ha tehát te azt hallod belülről, hogy Én, Jézus, mondok neked valamit,
ezt csak akkor fogadd el hitelesnek, ha a HANG-médium által kotrolláltattad.
Nem akarok fölösleges bizonytalanságot okozni neked, de tudnod kell,
hogy a nagy megtévesztő, ha lehet, még a választottakat is megtéveszti (Máté
24;24 és Márk 13;22)!
Megáldalak az egészséges ALÁZAT LELKÉVEL!
********************************************************
3840.
Kérdező: SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI!
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1. Mi az újjászületés?
2. Nincs isteni bizonyítékom arra, hogy Isten jó.
3. Átadtam magam Jézusnak, mégsem vagyok boldog.
HANG: "Drága Barátom!
1. Megértelek. Az Én, a te Jézusodnak türelme végtelen. A te, tehát az
Én barátomnak a türelme véges. Ezt megértem. De Én megértem azt is, hogy
amint nem lehet siettetni egy pillangó kilépését a gubójából, mert siettetés
esetén megsérülne, és sem járni, sem repülni nem volna képes a mulandó életében, úgy nem siettethető senki a földi életében olyan megtapasztalás elérésére, amely megtapasztalás elérését előző életeiben Számomra lehetetlenné
tette.
Kétségtelen, hogy mondhatjátok: „Könnyű Neki, mert ráér! Egy egész
örökkévalóság rendelkezésére áll.” De nincs igazatok. Nincs, mert mérhetetlenül szeretlek benneteket, és Nekem, Jézusnak, jobban fáj, mint nektek,
hogy nem siettethetem benső békéteknek számotokra megtörténő átélését,
nem siettethetem hitetek növekedést. A hit növekedése nem megtapasztalás
által, hanem a gondolkodásotok átalakítása által történik. Az újjászületés a
gondolkodás-átalakításnak a következménye!
2. Nyilván arra sincs bizonyítékod, hogy az ember jó. Mert amennyiben
erre bizonyítékod van, az az Istentől van. Isten szeret benneteket közvetve
embertársaitokon keresztül. Ha valaki ezt nem látja meg, ez attól még így
van!
3. Ha átadtad magadat Nekem, Jézusnak, akkor te mindent megtettél,
amit megtehettél a magad jól felfogott érdekedben. Te ennél többet nem tehetsz. A többi HIT kérdése. Elhiszed-e vagy sem, hogy Isten nem rosszabb,
mint te? E kérdésben neked kell döntened! E döntés számodra: pokolmennyország kérdése!
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************
3841.
Kérdező: TUDTOMMAL A SZENTLÉLEK MÁR NEM SZÓL
1. A Szentlélek nem szól közvetlenül ma az emberekhez.
2. Ön, a HANG-könyvek írója, az Isten kegyeltje?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tévedésben vagy! Isten mindenkor közvetlenül is szól az emberekhez! Ez a lelkiismeret hangja. Csupán arról lehet szó, hogy a különböző „zavaróállomások” a lelkiismeret HANGJÁT bennetek nagyon elködösítik.
Ezért az az Isten, aki nem személyválogató, de szerepeket kiosztó, napjaitok75

ra előkészítette médiumomat arra, hogy a bennetek megszólaló Isten hangját
„zavaróállomásoktól” függetlenül tudja tolmácsolni.
2. Emiatt ő semmiképpen sem „kegyeltem”! Ti vagytok a kegyeltjeim,
és ezt rajta keresztül akarom érzékelteti veletek! Így biztosítom számotokra,
hogy hibáitokon kívül ma, napjaitokban, tévutakra ne tévedjetek! Ő nem tehet arról, hogy e szerepet éppen neki adtam! Ő ezt nem érdemelte ki! Ő ettől
- sajnos, nem sajnos - nem lehet szentebb, mint bárki más! Mindenkit jobbá,
szentebbé a szeretetben történő tudatos növekedése teszi! Téged is csak ez
tesz jobbá, szentebbé, és őt is!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
********************************************************
3842.
Kérdező: ZILÁLT KAPCSOLATBAN ÉLEK
Van valakim, akivel a kapcsolatom zilált.
HANG: "Kedves Barátom!
Emberi kapcsolataitoknak Ura Én, Jézus, nem vagyok. Isten azért teremtett benneteket értelmes lényeknek, hogy ne az érzéseitek után menjetek ez az állatvilág területe - , hanem az értelmetek által jónak felfogott utat vállaljátok. Ha ilyenkor zsákutcába juttok, az a lényeget tekintve nem baj! Ezt
mindenkor lehet korrigálni. A lényeg mindig a Velem, Jézussal, megélt kapcsolatotok! Ebből semmit nem engedhetek sem Én, sem ti!!! Az Istenre teremtett szellemi lényekre vonatkozóan ez megmásíthatatlan törvény! Ezt Isten sem tudja megváltoztatni! Teremtett lény pedig végképp nem!
Mindaddig, amíg nem tisztázódik ki benned az a gyakorlati életforma
és tartalom, amely Engem, Jézust, tesz életed fő helyére, Én, Jézus, nem tudok belépni életedbe. Nem, mert vagy első vagyok valaki életében, vagy nem
is vagyok ott!
Nagyon szeretlek, de téged nem ez boldogít! Téged az boldogíthat, ha
te előfeltételek nélkül szeretsz Engem, a te Jézusodat!"
Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL"
*******************************************************
3843.
Kérdező: SEM LÁTNI, SEM AKARNI NEM TUDOK JÓL
1. Bután tudok szeretni.
2. Nem látom világosan, hogy mi az igazi teendőm.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Bizony, meg kell tanulnod okosan szeretni. Az okosan szeretés alapja a másikra figyelés! Ezt neked elsősorban a férjed irányában kell megten76

ned. Tehát nem a szabadság kiharcolása, hanem odasimulás férjedhez mindenben, ami nem bűn! Ilyen formában fogod elveszíteni mulandó életedet
úgy, hogy megnyered azt, az örök életre (Máté 16;25). Hidd el: Értem, a te
Jézusodért veszíted el életedet olyankor, ha felzárkózol férjedhez mindenben,
kivéve a bűnt.
Harmonikus élet csak harmonikus lélekből nőhet ki, és harmonikus hatást az emberek felé csak harmonikus párkapcsolatokból lehet kicsiholni.
Ma a legnagyobb probléma a társadalmi életben éppen az, hogy nem
vagytok harmonikus kapcsolatban Velem, Jézussal, és így nem lehettek harmóniában magatokkal sem. S mivel nem vagytok harmóniában magatokkal,
nem lehettek harmóniát sugárzó, világosságot, erőt árasztó jelei az Isten országának, amely pedig Általam bennetek egy létező valóság!
2. Az előző fejezet alapján könnyű helyzetben vagy. Csak meg kell
kérdezned férjedet, hogy mi a teendőd, és máris tudni fogod teendőidet. Ha ő
nem mondja meg világosan, egyértelműen, hogy mit vár el tőled, akkor bármit tehetsz, ami nem bűn, ha jó, és ő nem ellenzi!
Igaz, a házasságban sincs alá-fölé rendeltség. De igenis van olyan egymást segítés, amely a másik szabadságát tiszteletben tartva segíti a másikat
abban, hogy megszentelődjék! Ezért kell a házastársaknak felzárkózniuk
egymáshoz mindenben, kivéve a bűnt. E téren úgy tűnik, hogy a feleségnek
könnyebb a helyzete, mivel ő kapta kettőjük kapcsolatában a SZÍV szerepet.
Ez ugyan nagyobb áldozattal jár, de kisebb rizikóval, a döntés tekintetében.
Ilyen értelemben vagy könnyebb helyzetben.
Jó, ha tudod: nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró
gondjainak, problémáinak elviseléséhez kell az erő, a bátorság! Ezt Én, Jézus, mindenkor biztosítom számodra!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
********************************************************
3844.
Kérdező: GYERMEKPROBLÉMÁM VAN
1. Jól nevelem-e gyermekeimet?
2 Kemény kritikát kaptam valakitől.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Gyermekkel nem lehet kompromisszumot kötni! Vagy ő uralkodik
rajtad, vagy te uralkodsz rajta! A szigor mindaddig helyén van, amíg indulataidnak ura tudsz maradni. Mindaddig, amíg gyermeked belőled él, kell hogy
az általad felállított elveket is magáévá tegye. Fontos, hogy a gyermek büntetése mindig szinkronban legyen az ő vétkével. Minden szülőnek feladata az,
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hogy éreztesse gyermekével azt az elvet, mi szerint rossznak lenni rossz, akkor is, ha könnyű, és jónak lenni jó, akkor is, ha nehéz. Egy szülő akkor szereti helyesen gyermekét, ha nem vállalja magára gyermeke viselkedéséért a
felelősséget. Meg kell tanítani minden gyermeknek, hogy ő is felelős személy. Csak így lehet igaz az, hogy egy gyermek tud jót és tud rosszat is tenni!
2. Ha figyelmesen elolvasod azt a kritikát, amelyet kaptál, azonnal láthatod, hogy e kritika nem Tőlem, Jézustól, jön. Tudnod kell, hogy a Bibliában benne van minden meg az ellenkezője is. Ezért azok, akik nem rangsorolnak a Bibliában, szinte mindig összekeverik a célt az eszközökkel.
Hozzám, a te Jézusodhoz kell igazítani mindent. Ha gyermeked istenszerető, akkor minden javára válik, ha nem istenszerető, akkor az Isten sem
tud vele mit kezdeni. Tehát te csak magadért vagy felelős gyermekeiddel
kapcsolatban is! Számodra nem lehet fontosabb, mint a te szívbékéd. Így aztán gyermekeiddel kapcsolatban is nem ellenük, hanem értük kell, hogy szigorú légy! Ez részedről nem önzés, hanem egészséges önszeretet. Ez pedig
minden ember számára CSÚCSÉRTÉK! Ezt a FŐPARANCS egyértelműen
hirdeti (Szeresd felebarátodat, mint önmagadat)!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
BÁTORSÁG és a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
3845.
Kérdező: JÉZUS SZENT SZÍVÉNEK KÉPÉRŐL
1. Jézus szíve képének ördögűző ereje van.
2. Nem szabad letagadni, ha valaki látta a Szűzanyát?
3. Jól értem, hogy Jézusnál van mindig a megoldás?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden olyan kép, szobor, tárgy, amely által élő kapcsolatot tudsz
teremteni Velem, a te Jézusoddal, csodálatos erővel rendelkezik! Tehát nem
önmagában, hanem a te hited, illetve azok hite által van rosszat elűző hatalma a szent tárgyaknak, akik ezek által növekedni tudnak a hitben, reményben
és szeretetben. Az Én, a te Jézusodnak szívét ábrázoló képek arra hívják fel
minden jó szándékú ember figyelmét, hogy az Én szívem mindenki számára
kincsesbánya, otthon, erőforrás, békés kikötő a legnagyobb viharban is!
2. Nem jó, ha valaki a látomásairól beszél! Ez csak akkor helyeselhető,
ha maga a LÁTOMÁS ezt kifejezetten kéri. Különben önmutogatásnak, hiú
dicsekvésnek tűnik! Az ilyen magatartás soha nem Istennek-tetsző!
3. Az egészen biztos, hogy Nálam, Jézusnál, van mindig a megoldás.
De tudnod kell, hogy Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel azért adtam az
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értelmet nektek, hogy a magatok javára használva egyben Istent is dicsőítsétek meg ezzel. Isten veletek és értetek mindent, de helyettetek semmit!
Egy műtétet lehet vállalni, de lehet erről lemondani is. Mindegyik döntés rajtatok is áll! Eszetek azért van, hogy egy ilyen döntést a hittől átjárt józan ész hozza meg bennetek. Istenre nem háríthatja a felelősséget senki
olyasmiért, amiért neki kell e felelősséget vállalnia.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
HITTŐL ÁTJÁRT JÓZAN ÉSZ LELKÉVEL!"
*******************************************************
3846.
Kérdező: MEDDIG HÁZASSÁG A HÁZASSÁG?
1. Házasságom szentségi-e?
2. Harcoljak-e gyermekemért?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Az ÉN, a te Jézusodnak Titokzatos Teste az Egyház. Ez az Egyház a
Földön különböző hitvallások alapján már régen széttöredezett. E széttöredezett részek különböző jogi formulákkal igyekeznek behatárolni magukat. Ma
már egyik sem meri vállalni, hogy kizárólag ő az egyetlen, egyedüli igaz
egyház. Ma már egyik sem meri azt mondani, hogy csak az üdvözülhet, aki
abban a jogi keretben tudja magát otthon, amelyet saját hitvallása hirdet. Ma
már egyik sem mondja azt, hogy mindenki elkárhozik, aki nem tartozik ahhoz az egyházhoz, amelynek hittételeit ő képviseli csalhatatlanul. Ma már a
katolikus egyház sem mond ilyet.
Ugyanakkor Én, Jézus, egyértelműen tanítottam, és hirdetem ma is,
hogy senki nem jut az Atyához, csak Énáltalam (János 14;6)! Ez pedig azt jelenti, hogy a különböző egyházak jogi keretei nem lehetnek egy az egyben
azonosak tartalmukban Velem, Jézussal.
Én, Jézus, nem vallásalapítónak jöttem közétek. Én, Jézus, részben azt
az ősmeggyőződést jöttem feléleszteni bennetek, amely szerint minden ember: EMBER! Mindenkinek joga van önmagát embernek gondolni, és kötelessége mindenkinek az, hogy minden embertársát emberként kezelje akkor
is, ha az látszatra már lemondott emberségéről (iszákos, drogos, erkölcstelen,
stb.). Másrészt azért jöttem közétek, hogy erre a hitre, erre az ősmeggyőződésre felszabadítsalak benneteket.
Most rátérek kérdéseid megválaszolására:
A te egyházadban az az általános feltételezés (legtöbb egyházban nem),
hogy akik templomban kötik házasságukat, azt azért teszik, hogy egész földi
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életük folyamán, akár tudva, akár tudatlan, de segítsék egymást Isten felé. Ha
csak egyik is nem ezért teszi, már nem is érvényes a házassága.
Namármost! Mivel az előbb említett szándékot feltételezi az egyházi
hatóság, ezért ennek ellenkezőjét jogi úton kell igazolnia annak, aki később
ennek ellenkezőjét állítja.
Én, Jézus, azt tartom, hogy a lényeget tekintve nem a jog határozza
meg a Hozzám-tartozást, hanem abban a szeretetben történő növekedés,
amelyet új parancsként adtam nektek (János 13;34)!
Ha valakit elhagyott az a társa, akivel valamikor templomban házasságot kötött, de ő hű akar maradni ahhoz az ÚT-hoz, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat, akkor biztos lehet abban, hogy földi életében áldásomat
adom olyan további kapcsolatára, amely ehhez az ÚT-hoz való hűségét segíti
elő!
Isten országában nincs JOG! Viszont Isten országa a Földön nem tud
meglenni JOG nélkül. Nem, mert Isten országa a Földön olyan, mint a háló,
amely jó és hitvány halakat is magában foglal (Máté 13;48-49). Azok viszont, akik a Lélek gyümölcseit igyekeznek hozni már itt a Földön, nem tartoznak törvény alá (Gal 5;22-23)!
2. Gyermekeddel kapcsolatban is az Általam meghirdetett szeretet kötelez. Erkölcsi nevelés nincs, csak erkölcsi önnevelés. Gyermeked boldogsága nem tőletek függ! E gondolat kifejtését bőven megtalálhatod a már eddig
megjelent HANG-könyvekben!
Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG és a BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************
3847.
Kérdező: TÖRVÉNYEN KÍVÜLI KAPCSOLATBAN ÉLEK
1. Nem élek törvényesített kapcsolatban.
2. Szeretném gyermekemet becsülettel felnevelni!
HANG: "Drága Gyermekem!
Az emberi élet nem játékszer! Nem veheted magadat komolyan, amíg
nem veszed komolyan Teremtődet! Ha egy párkapcsolat nem törvényesített,
tehát csak az ösztönvilágra épül, bár lehetne törvényesíteni, akkor a hűség
szükségszerűen agyaglábakon áll. Bár van olyan eset, amikor a két fél között
nagy a korkülönbség, s bizonyos anyagi érdekek biztosítják a hűség külső
látszatát, de ez, mint te is tudod, nem az igazi! Nem, mert ilyen esetben mindenkor, akár kimondva akár kimondatlanul, de mindkét fél részéről feltétlenül kalkuláció, és nem az Általam megkívánt szeretet áll az ilyen kapcsolat
hátterében. Ez természetes. Ezt tagadni lehet, de megváltoztatni nem! Bi80

zony, a tények makacs dolgok! Aki az örökkévalóságot komolyan veszi, az a
lehetőségek szerint feltétlenül törvényesíteni akarja kapcsolatát, mert a világnak bármely pontján csak ez nevezhető erkölcsösnek (Én, Jézus, csak a
törvényesített kapcsolatot gondoltam hiteles kapcsolatnak: Máté 5;32).
Az, amit te említettél leveledben: - 'próbai' ok, meg 'biztonsági' ok, - az
istentelenség kategóriájába tartoznak. Tőlem, Jézustól, az általad említett
életfelfogás teljesem idegen!
2. Feltétlenül törekedned kell, hogy becsülettel neveld gyermekedet.
Nem az ő érdeke ez, hanem a tiéd! Vele szemben is önmagadért felelsz! Ő
úgyis olyan lesz, amilyen majd lenni akar. Senkit nem lehet boldoggá nevelni. Természetesen boldogtalanná sem! Ilyet az Isten sem tud csinálni! Ha
tudna, és nem nevelne mindenkit boldoggá, akkor nem jó Isten, hanem - a ti
szavaitokkal élve - felelőtlen, rossz Isten lenne. Márpedig az Isten JÓ és
SZENT!
Nagyon szeretlek. De ez nem téged, hanem Engem boldogít. Téged
csak az boldogíthat, ha felzárkózol Hozzám!
Megáldalak a JÓZAN LÁTÁS LELKÉVEL!"
********************************************************
3848.
Kérdező: ÜDVÖZÜLHETEK?
1. Az orvosra hallgatva abortáltam. Nyugtalan vagyok.
2. Beteg anyósommal úgy bánok, mint ő velem. Rosszul.
3. Remélhetek-e üdvösséget?
HANG: "Drága Gyermekem!
Jogosan vagy nyugtalan. Lelked mélyén tudtad, hogy nem szabad életet
kioltani még az orvos kívánságára sem!
Amit most tudnod kell, az az, hogy lelked már megszabadult ettől a
bűnödtől, de a testi roncsolást, amit az ilyen beavatkozások eredményeznek,
időbe telik, amíg feldolgozza a szervezet.
2. Anyósoddal kapcsolatban tudnod kell, hogy olyankor, amikor anyósod téged bántott, amennyiben istenszerető voltál, nem neked ártott, hanem
önmagának, mivel az istenszeretőknek minden a javára válik. Ha te most átveszed anyósod akkori stílusát, akkor még legjobb esetben is olyan vagy,
mint ő volt akkor, ha nem rosszabb! Csak önmagadnak ártasz! Ha ő most
sem szeret téged, akkor ne hozd meg neki azt az örömet, hogy te sem vagy
jobb, mint ő! Ha nem akarsz önmagadnak, és így természetesen Nekem, Jézusnak is ellensége lenni, akkor jóval győzd le a rosszat! Jussanak eszedbe
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az Én, a te Jézusodnak szavai: „Inkább szeressétek ellenségeiteket (Lukács
6;35)!”
3. Üdvösséget csak akkor remélhetsz, ha valóban megtérsz! Vagyis, ha
kilépsz a jogi igazság rendjéből, tehát nem arra törekszel, hogy mindenkinek
megadd azt, ami neki - szerinted - jár, és életed további részét az irgalom
rendjében akarod folytatni. Én, Jézus, egyértelműen mondottam: „Irgalmasságot akarok!” (Máté 9;13)
Nagyon szeretlek, és megáldalak az
IRGALOM és a NAGYLELKŰSÉG LELKÉVEL!”
*******************************************************
3849.
Kérdező: ZAVARNAK A SZELLEMEK
1. Szellem-kapcsolatom miatt nagyon szenvedtem. Miért?
2. Az Úr volt velem megpróbáltatásaimban?
3. A szörnyű élmények óta nem találom helyemet.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amikor felhívtam figyelmeteket az okosságra és az óvatosságra, akkor nemcsak az emberekkel kialakuló kapcsolataitokra gondoltam, hanem arra is, ami a szellemvilággal történő kapcsolataitokat illeti.
Számomra is szükséges volt pár évtizedes előkészület arra, hogy a szellemvilágot közvetítsem felétek. A HANG-médiumomat 28 évig készítettem
fel e feladatának vállalására. De még ma is okosnak és óvatosnak kell lennie,
állandóan kontrolláltatnia kell magát lelki vezetőjével, hogy a szellemek
megkülönböztetésének karizmáját meg tudja őrizni.
Aki a szellemvilággal élő kapcsolatban akar maradni, az akkor tesz a
maga számára a legjobbat, ha erre nem törekszik. Inkább az legyen a célotok,
hogy szeretetben, Engem, Jézust, megismerésben növekedjetek. Az igazi
misztikusokat soha nem jellemezte, hogy szerettek volna misztikusok lenni.
Így nagy lehetőséget adtak a Szentléleknek arra, hogy a különböző kapott
feladatok ne tegyék őket önteltekké, és megfelelő alázattal tudjanak mindenkor szabadok maradni az eltévelyedéstől. A tévedhetőség lehetőségét soha
nem szabad figyelmen kívül hagyni!
Az mindig előbbre visz, ha szolgáló szeretetből vállalsz áldozatokat.
Ez nem elmélet. Itt tehát nem kell aggódnod. De az, aki tanítani, másoknak
tanácsokat akar adni, az legyen nagyon egészséges módon alázatos, okos és
óvatos!
2. Kétségtelen, hogy veled voltam megpróbáltatásaidban. Kétségtelen,
hogy mindenkor veled vagyok. De kétségtelen az is, hogy jó szándékod mel82

lett nélkülözhetetlen az általam elmondott és bemutatott alázat vállalása. Az
öngyilkos ember se nem bátor, se nem alázatos. Éppen ellenkezőleg. Számára az irgalom rendje idegen világ.
3. Nincs mitől félned! Te már a Győztes oldalán állsz! Jövőd is az Én
kezemben van. Nem kell mást tenned, mint amit reggeltől estig, estétől reggelig jónak látsz. Nem kell mást tenned, mint amit megtehetsz! A Szentlélek
nem a rendkívüliségnek, hanem a REND-nek a Lelke!
Törekedj arra, hogy bármilyen röviden is, de legyen reggeli és esti
imád. Jó úton vagy!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
********************************************************
3850.
Kérdező: NAPJAIM MEG VANNAK SZÁMLÁLVA
Rákos beteg vagyok. Van egy tízéves fiam!
HANG: "Drága Gyermekem!
Leveledben azt írod, hogy kicsit félsz a válaszomtól. Ez csak azért lehetséges, mert nem ismersz eléggé Engem, Jézust. Ha jobban ismernél, akkor
már előre tudnád, hogy tőlem, Jézustól, csak olyan választ várhatsz, ami úgy
igaz, hogy az mindenkor épít, buzdít és vigasztal is.
A te esetedben nemcsak arról van szó, hogy egyszer mindenkinek valamiben meg kell halnia. Nemcsak arról van szó, hogy erkölcsi nevelés
nincs, tehát a te gyermeked boldogsága sem függhet mástól, csak önmagától.
Nálad arról van szó, hogy lelked mélyén szeretnél testileg is meggyógyulni, bár úgy tudod, hogy erre semmi esélyed nincs. Na, hát ebben tévedsz!
Én, Jézus, még halottakat is támasztottam, amikor emberként köztetek éltem.
Ne hidd, hogy ma kevesebbre vagyok képes!
Nálad az a nagy kérdés, hogy valóban hiszel-e Bennem vagy sem! Erről van szó! Senki a világon nem képviseli úgy a te és családod érdekeit,
mint Én, Jézus! Ha ezt elhiszed, akkor a többi már nem is érdekes. Nem,
mert akkor már világos előtted, hogy te a Győztes oldalán állsz, és mindenképpen javadra válik az, amiről nem tehetsz. Ez így igaz veled és gyermekeddel kapcsolatban is!
Belém vetett hitedet a józan eszeddel tudod erősíteni. A hittől átjárt józan ész nemcsak azt veszi tudomásul, hogy mulandó a földi élet, de még nagyobb hatékonysággal építi be mulandó életébe azt a kijelentésemet, hogy
aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem!
Hidd el: Mindenkinél jobban szeretlek téged is és gyermekedet is!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
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********************************************************
3851.
Kérdező: BOCSÁNATOT KÉREK!
1. Hála mindenért!
2. Mi a terved velem?
3. Bocsásd meg vétkeimet!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Háláddal kapcsolatban arra kérlek, hogy időnként fogalmazd meg
pontosan, részletesen, hogy miért adsz hálát Nekem, a te Jézusodnak. Ez
azért fontos, mert csak így képes a hála érzése rányitni szemeidet arra, hogy
milyen gazdag vagy Általam.
A „hála mindenért” olyan, mint amikor valaki kap egy csomagot, s
megköszöni az illetőnek a csomagot anélkül, hogy tudná, mi annak a tartalma.
Időnként bontsd hát ki a Tőlem, a te Jézusodtól kapott életcsomagot, s
szánj rá pár percet, hogy konkrétan meg tudd fogalmazni azt, amiért jogos a
hálaimád.
2. Vágyam az, hogy boldog légy! Valamikor felhívtam tanítványaim figyelmét arra, hogy mi legyen örömük forrása (Lukács 10;20). Ez az örömforrás neked is mindenkor rendelkezésedre áll!
A szeretetben való növekedés alapja az, hogy másokra figyelve naponta
tedd meg azt, amit meg kell tenned. Nem rendkívüliséget, hanem egyszerűséget, RENDET kérek tőled.
3. Vétkeid az Én irgalmam mérlegén a nullával egyenlők. Valójában
nem is kérni, hanem elfogadni kell Tőlem a bűnbocsánatot. A CSAK kérés
soha nem elég. Az elfogadás mindenkor a hazataláltság örömét teremti a lélekben.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
********************************************************
3852.
Kérdező: JAVULNI SZERETNÉK MINDEN TEKINTETBEN!
1. Szeretnék jóban lenni testvéremmel!
2. Hogyan lehet a hiúság ellen védekezni?
3. Néha színeket látok mozogni magam előtt. Mi lehet ez?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valakivel jóban lenni annyit jelent, hogy egyik sem haragszik a másikra. Részedről két dolog fontos. Az egyik az, ne adj okot arra, hogy rád ha84

ragudjon testvéred. A másik az, hogy tudj mindig megbocsátani, ha ő téged
megbántott. Ha ő mindennek ellenére haragszik rád, az már az ő baja. Azt
nem teheted meg, hogy ő úgy gondolkodjék, mint te!
2. Akkor hiú valaki, ha állandóan azt szeretné, hogy jó színben tűnjön
föl mások előtt. Az tehát a hiú, aki mindig jobbnak akar látszani, mint amilyen valójában.
Ha valaki arra törekszik, hogy helyesen ismerje meg önmagát, akkor
hamarosan rájön arra, hogy se jobb, se rosszabb nem lesz attól, amilyennek
őt mások ismerik.
Ha mások bántanak, és te ezért hálát tudsz adni, akkor eredményesen
harcolsz a hiúság ellen
3. Általában vérnyomás-probléma okozza azt, amikor valaki előtt különböző színek ugrálnak. Ha ez gyakran előfordul, akkor legjobb ezzel orvoshoz fordulni.
Megáldalak a további TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
********************************************************
3853.
Kérdező: ISTEN DÖNTÉSÉRE VÁROK
1. Isten szemében bűn-e a rokon-szerelem?
2. Fáj, hogy körülöttem csak boldog szerelmeseket látok.
3. Isten mikor dönt úgy, hogy társat ad mellém?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden szerelem előzménye egy bizonyos nyitottság. Ha rokonok
között történik meg ez, akkor a következmények miatt általában jobb, ha az
ilyen szerelemből nem lesz házasság. Azért jobb, mert a születendő gyermekek, a nem megfelelő vérkeveredés miatt, olyan terheltségekkel születhetnek,
amelyek ennek következményei. Ezért a rokonházasságok nem ajánlottak.
Bűnnek semmiképpen sem bűn a rokonszerelem!
2. Tévedésben vagy! Az időszakos jó érzés nem boldogság! Ez inkább
bódultság! Azok, akiket te pillanatnyilag boldogoknak látsz, szinte kivétel
nélkül keserű csalódások áldozatai lesznek! A világon még soha senki nem
találta meg boldogságát emberben! Nem, mert Isten mindenkit Önmagára teremtett, és kivétel nélkül mindenkinek nyugtalan marad a szíve mindaddig,
amíg Istenben meg nem nyugszik!
3. Drága Gyermekem! Ne haragudj nagyon Rám, a te Jézusodra, de újra azt kell mondanom, hogy tévedsz! Társat nem Isten, hanem ti választotok
magatoknak! Éppen ezért a felelősséget sem lehet Istenre hárítani. Nem
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vagytok bábuk, hanem felelős személyek! Mindenki felel az életre szóló döntéséért!
Nagyon szeretlek, és éppen ezért arra kérlek, igyekezz mindenkor érzéseidet, érzelmeidet kézben tartani. Vagy Nálam találod meg a boldogságodat,
vagy sehol! Minden és mindenki csupán eszköz lehet arra, hogy ezt elősegítse, illetve akadályozza számodra!
Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
3854.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!
1. Értelmetlennek látom az életet.
2. Hogyan tudnék segíteni másoknak, amikor magamnak sem tudok?
3. Kellene-e tárgymutatót készíteni a HANG-könyvekhez?
HANG: "Kedves Barátom!
1. Enni, inni, aludni, szórakozni és szaporodni, ez valóban értelmetlen
élet annak, aki ember. Ahhoz, hogy életedet értelmessé tedd, nem szükséges
semmi rendkívüliség. Csupán a reggeli imádban komolyan kell venned e két
szót, amelyet Hozzám, a te Jézusodhoz intézel: ÉRTED és VELED! Ha így
indulsz és így járod napi teendőid útját, akkor mindent megtettél, ami a te oldaladról szükséges.
2. Másokon csak akkor tudsz segíteni, ha ők kérik ezt tőled. Ha kérnek
valamit, akkor feltétlenül fel tudod mérni, hogy képes vagy teljesíteni a kérést vagy sem. Ha pedig valaki azt kéri, hogy építő, buzdító és vigasztaló
szavakat akarna hallani tőled, akkor gondolj arra, hogy a beteg orvos is tud
gyógyítani, így értékes gondolatokat az is tud mondani, aki saját életét nem
látja értékesnek.
Fontos azonban tudnod, hogy a PÁRBESZÉDIMA lényege éppen az,
hogy magadnak is törekedj ilyen gondolatokat megfogalmazni, mert Én, Jézus, az Atyával és közös Lelkünkkel úgy vagyunk benned, hogy eszedbe juttatunk ilyen gondolatokat, ha te erre törekszel! De itt is áll: érted és veled
mindent, de helyetted semmit!
3. A HANG-könyvekkel kapcsolatban felajánlott munkád azt igazolja,
hogy szándékod tiszta. Valóban Értem és Velem akarod járni életed útját.
Már többen próbálkoztak az általad említett szójegyzettel, de valahogy
még eddig, ezen a téren, mindenkinek csak a saját használatára alkalmas
munkát sikerült végeznie. Már ez is óriási!
Aki szeret, az nemcsak tenni, de várakozni is tud. Ezzel is igazolhatod,
hogy szeretsz Engem!
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Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************
3855.
Kérdező: BIBLIA KÓDJÁRÓL, VERSEIMRŐL....
1. A Biblia kódjával kapcsolatban kérdezem a HANGOT.
2. Verseimmel kapcsolatban kérdezem a HANGOT.
HANG: "Kedves Barátom!
1. A tudomány fejlődésének üteme a ti kezetekben van. Ezért a Biblia
kódjával kapcsolatban sem mondhatok mást, mint azt, hogy figyeljétek az
idők jeleit! Ha az általatok elért tudományi szint eléri azt a szintet, amely az
idők jeleit jobban tudja közölni veletek, akkor erre figyelnetek kell, ha a jövőt a jelenben szándékom szerint jobban akarjátok értelmezni. Bár a jelen
megszentelése, ettől függetlenül is lehetséges annak, aki meg akar szentelődni!
2. Verseiddel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy minden olyan
gondolat, amely épít, buzdít, vigasztal, Lelkem ihletését hordozza. Tehát az
ilyen esetben a tartalom mindenképpen Tőlem, Jézustól, van! De a forma,
amely e tartalmat hordozza, tőletek, tőled van, és ezért erről nem Én, Jézus,
hanem azok, akik a versformák szakemberei, kell hogy ítéletet mondjanak
verseidről. Bár HANG-médiumom kiváló versmondó volt és az ma is, de
nem szakembere a versformáknak.
Én, Jézus, mindenkor csak a tartalom területén tudom illetékesnek Magamat. Vagyis: mindaz, ami épít, buzdít, vigasztal, az Tőlem van. A formát
teljesen rátok bíztam. Van jelen pillanatban is (1999. július 10-én) olyan
úgynevezett művészi kiállítás országotokban, amelynek tartalmától nem, de
formájától elhatárolom Magam!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
3856.
Kérdező: ELÉRHETEM VÁGYAMAT?
Szeretnék pszichológus lenni!
HANG: "Drága Gyermekem!
A vágyaitok és a feladataitok gyakran nem fedik egymást. Ehhez még
hozzá kell tennem azt, hogy körülményeitekkel is számolnotok kell. Vágy,
feladat, körülmény. E három valóság az, ami együttesen határozza meg a földi életetek tartalmát. A tartalmát, és nem az irányát. Igen, mert a földi élet
nem a kibontakozásnak, hanem a beirányulásnak a helye, s ezt bármilyen tar87

talommal, bármilyen foglalkozással csak Nálam lehet megtanulni! Ez azt jelenti, hogy minden eszköz ahhoz, hogy az Általam, a te Jézusod által meghatározott irányt vállalva biztosítsd szíved békéjét.
Ha vágyaid netovábbja az, hogy pszichológus légy, akkor addig kell
próbálkoznod, amíg ezt el nem éred. De tudnod kell, hogy az ember nem egy
különböző alkatrészekből összeállított gépezet, amelynek mechanizmusát
megismerve e gépezetet megfelelően és mindenkor karban, rendben lehet tartani.
Mindenkor mindenki csak önmagát tudja karbantartani! Ehhez pedig
megfelelő segítséget a pszichológia és bármiféle tudomány elsajátítása csak
annyiban tud adni, amennyiben Engem, Jézust, tud hitelesen képviselni.
Tehát, ha te fáradságos munkával napi feladataid mellett vállalod, hogy
tovább próbálkozz pszichológiai felvételire, ne ringasd magad ábrándokban.
Pszichológusok között is vannak hívők és hitetlenek egyaránt. Csak akkor
vállald e kemény munkát, ha szívedet ez nyugtatja meg.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
********************************************************
3857.
Kérdező: HOL TARTOK?
1. Helyes úton járok-e?
2. Szeretnék véleményt hallani a páromról!
3, Imáimban Istenhez és nem Jézushoz fohászkodom.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Sokan feltették már Nekem ezt a kérdést. Mindenkinek és így neked
is csak azt tudom mondani, hogy amikor feltetted e kérdést, nem biztos, hogy
most is azt válaszolhatnám, mint amikor feltetted. Ezért azt tudom tanácsolni, hogy vedd nagyon komolyan reggeli és esti imáidat. Ha ezt teszed, akkor
tudni fogod, hogy mennyire vagyok megelégedve veled!
2. Soha senkinek nem adok ki senkit. Ha felőled kérdezne valaki Engem, akkor rólad sem mondanék semmit az illetőnek. Ha nem így tennék,
akkor „pletyka” szinten képviselném Magamat, és nem lehetnétek őszinték
Hozzám!
3. Én, Jézus, az Atyával EGYLÉNYEGŰ vagyok! Ez azt jelenti, hogy
teljesen mindegy, hogy melyikünkhöz imádkozol, úgyis mindegyikükhöz
küldöd imáidat.
Míg képzeleteitekben Engem, Jézust, el tudtok képzelni, addig az
Atyát nem lehet elképzelni. Megtapasztalni viszont csak a Szentlelket tudjátok!
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Tömören: Ha Istenhez fohászkodsz, akkor az Atyához, a Fiúhoz és a
Szentlélekhez fohászkodsz! De így van akkor is, ha az Atyához, vagy a Fiúhoz, vagy a Szentlélekhez fohászkodsz. Mindegyik esetben az Istenhez fohászkodsz.
Tettél fel még több kérdést is. Ha olvastad volna az eddig megjelent
HANG-könyveket, akkor ezt nem tetted volna.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
3858.
Kérdező: GONDBAN VAGYOK VÁLÁSOM UTÁN
Válásom után pénz-problémáim vannak.
HANG: "Drága Gyermekem!
Azok, akik Hozzám tartoznak, bárányok lehetnek, de nem birkák! Az
enyéimet lehet felhasználni, de nem kihasználni! Ez azt jelenti, hogy vallásra, hívőségre hivatkozva senki ne várja el tőletek, ha az enyéim vagytok,
hogy mulasztással vétkezve segítsétek elő mások gonoszságának végrehajtását.
Külső erő felhasználása nélkül igenis érzékeltetned kell másokkal azt,
hogy nem bólintasz rá senki kedvéért olyan döntésre, amelyet nem látsz jónak! Ha pedig veled szemben erőszakkal lépnek fel, akkor is csak arra
mondhatsz igent, amit annak is gondolsz. Az okosság és az óvatosság senkit
nem jogosít fel arra, hogy ártó szándékkal bárkinek is hazudjon!
A jogi perlekedés nem Isten gyermekeinek a területe! De ha támadnak,
akkor e területen is „nyílt sisakkal” kell felvennetek a küzdelmet. A nagylelkűség soha nem jelenthet elvfeladást!
Az a szeretet, amely híjával van a bölcsességnek, nem nevezhető helyes szeretetnek. A bölcsesség, vagyis a halló szív, képes az igazságot szeretetben, és a szeretetet igazságban képviselni.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************
3859.
Kérdező: ISTEN PARANCSAIRÓL...
1. A tíz parancsról kérek részletes tanítást!
2. Gyermekeim miért engem választottak szülőnek?
3. Előttem álló utaimról kérek véleményt!
HANG: "Drága Gyermekem!
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1. A tíz parancsot a két főparancs foglalja össze. Az első három parancs
arra szólít fel, hogy szeresd az Istent, éspedig belülről kifelé indulva. Tehát
gondolat (összeszedett ima), szó (fegyelmezett beszéd), cselekedet (az Úr
napjának megszentelése).
A második főparancs az ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik
és tizedik parancsot foglalja össze: szeresd az embert, éspedig kívülről befelé. Tehát cselekedettel (ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj), szóval (hamis tanúságot ne tégy), gondolattal (másnak házastársát, értékeit ne kívánjad). A negyedik parancs, amely a szülő-gyermek viszonyára utal, gondolkodásátalakítást kíván (szülők tisztelete), mivel tisztelni csak azt lehet, aki tiszteletre méltó. Meg kell tehát találnia minden gyermeknek azt, ami miatt szülei
tiszteletre méltók.
Ha bővebb tanítást igényelsz e parancsokról, akkor a különböző hittankönyvekben bizonyára hozzájuthatsz ehhez.
2. E kérdésedre nem lehet konkrét, gyakorlati választ adni. Csak azt
mondhatom, amit mindenkinek mondanék egy ilyen kérdésre. Minden gyermek egyrészt azért választja szülőjének azt, akit választ, mert úgy látja, hogy
sorsvonalának gubancait így tudja legoptimálisabban leoldani. Másrészt pedig azért, mert az is világos, hogy a szülőnek is így lesz legoptimálisabban
alkalma arra, hogy lelkileg megfelelően tudjon fejlődni. Tehát nemcsak a
szülő neveli a gyermeket, hanem a gyermek is, tudatlanul is, neveli a szülőt!
3. Minden utadon tudnod kell, hogy Én, a te Jézusod vagyok az ÚT!
Teljesen mindegy, hogy merre jársz, Engem, Jézust, mindenkor és mindenhol
ÚTKÉNT kell vállalnod. Ez pedig azt jelenti, hogy alapállásod mindenkor a
másokra, másikra figyelés kell hogy legyen. Ebből az alapból kell vállalnod,
hogy nem ártasz senkinek, megbocsátasz mindenkinek, és segítesz ott és úgy,
ahogy erre lehetőséged kínálkozik.
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
********************************************************
3860.
Kérdező: MI LESZ VELÜNK?
1. Férjem elhagyott bennünket.
2. Visszajön-e valaha?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Egy ember egy másik embernek tud örömet és bánatot egyaránt
okozni. Az öröm is és a bánat is e szólásban hordja tartalmát: „A jóban az a
rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó!” Mindaddig, amíg valaki
másik emberben hordja örömének, bánatának forrását, állandó bizonytalan90

ságban él. Szívében béke nem lehet, mert minden ember kiszámíthatatlan, ha
az élete nem sziklaalapon áll! A sziklaalap pedig egyedül ISTEN, illetve Én,
Jézus, vagyok, akiben az Isten testesült meg azért, hogy lehetőséget kapjatok
benső békétek kiépítésére.
Férjed megcsalt, elhagyott. Ő a szembesülés helyett a menekülést választotta, vagyis a boldogság helyett a bódultságot. Az, aki így dönt, saját
szerencsétlenségének a kovácsa. A menekülés és a bódultság rövid távon kifizetőnek látszik. De ez is csak látszat. Az, aki úgy gondolja, hogy át tudja
hárítani másra a felelősséget, csak saját felelősségének terhét növeli!
Azt mondod, hogy még most is szereted férjedet. Ezt kell is! De szeretni nem annyit jelent, hogy ragaszkodni, hanem éppen az ellenkezőjét! Elengedni tudni!
2. E második kérdésed arról tanúskodik, hogy te nem jól szereted őt.
Nem, mert a házassági kötelék és a megkötözöttség nem ugyanaz! Senki nem
tesz esküt, ígéretet, házasságkötéskor arra, hogy a másik hű lesz hozzá egy
életen át. Mindenki csak arra tesz esküt, ígéretet, hogy ő akar hű lenni a másikhoz
Aki jól szeret, az feltétlenül békét hord a szívében. Lehet sajnálni,
megsiratni azt, akit szeretsz, ha ő téged elhagyott, de semmiképpen sem jó
semmiféle megkötözöttség a teremtmények kapcsolatában. Nem, mert a
megkötözöttség mindig, a legjobb szándék mellett is, istenellenes állapot.
Minden szellemi lénynek elsődleges feladata az, hogy Istenével legyen
teljesen megkötözött. Minden más megkötözöttség e teljességet gyengíti, s
így ellene mond a főparancsnak (Mt 22;37).
Ne az legyen hát szíved leghőbb vágya, hogy férjed visszatérjen hozzád, hanem az, hogy te teljesen visszatérj Hozzám, a te Istenedhez! Benső
békéd csak ennek alapján lehetséges!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3861.
Kérdező: SZERETNÉK MEGFELELŐ ÁLDÁSBAN RÉSZESÜLNI!
1. Egyik pünkösdi szentmisén tömjén illatot éreztünk. Miért?
2. Milyen áldást kell kérnünk, hogy ne legyünk önteltek?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A jóságos szellemi lények gyakran érzékeltetik jelenlétüket finom illatok által. Ennek mindig hitet erősítő hatása van azokban, akik nyitottak arra, hogy tanúságot tegyenek mások előtt élményükről, és így segítsenek má-
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sokat előbbre a hit útján. Minden olyan kegyelmi megtapasztalás, amely
számotokra egyértelmű, ezt a célt szolgálja.
Amikor arra szólítottalak fel benneteket, hogy tegyetek tanúságot Rólam, akkor azokra a megtapasztalásokra gondoltam, amelyben enyéimet feltétlenül részesítem.
2. Az önteltséget nem áldással lehet megszüntetni, hanem józansággal.
Öntelt az, aki kegyelmi megtapasztalásaival úgy dicsekszik, mintha ő azt kiérdemelte volna, mintha ő különb lenne ezek következtében másoknál, mintha Isten kivételezne vele. A józanság azt tudatja veled és mindenkivel, hogy
senki sem különb a másiknál attól, amiről nem tehet, és azt is, hogy Isten
nem személyválogató, hanem szerepeket kiosztó. Aki többet kap, attól többet
is követelnek!
Az egészséges józanság az egészséges alázat ikertestvére.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a
JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
********************************************************
3862.
Kérdező: JÓ AZ, HA ELFOJTOM ÉRZELMEIMET?
1. Köszönöm a Lélekkeresztséget!
2. Véleményt kérek szolgálatomról!
3. Helyes-e a feltörő érzelmeimet elfojtani?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A hálaimád nagyon sokat segít neked abban, hogy felismerd, menynyire szeretlek, tehát abban, hogy mennyire gazdag vagy Általam, Velem és
Bennem.
Hálaimáid az ég angyalainak is örömet jelentenek.
2. A reggeli és az esti imáid arra is valók, hogy naprakészen felismerhesd véleményemet a munkádról.
3. Vannak olyan érzések, amelyeket nemcsak helyes, de kötelező is elfojtanod magadban. Most azokra az érzelmekre gondolok, amelyek ha felszínre törhetnek, akkor képesek belesodorni önzésbe, szeretetlenségbe. Az
ilyen érzelmeket jó, ha időben felismered, és úgy igyekszel elfojtani, hogy
más, pozitív irányú érzelmekkel, gondolatokkal próbálod ezeket felcserélni.
A CSAK elfojtás soha nem elég!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
********************************************************
3863.
Kérdező: KERESEM A HELYEMET
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Uram! Hol a helyem a létben?
HANG: "Kedves Barátom!
Nem ott van a helyed, ahol vagy! Ezért mondottam, hogy elmegyek és
helyet készítek nektek (Jn 14;3). Az igazi, a valódi helyed ott van, ahol azt
Én, Jézus, elkészítettem neked! Hogy kerültél ki a helyedről, miért kerültél le
a Földre, amelyen nincsen számodra hely? Nem igaz, hogy életed célja a
Földön az, hogy otthont teremts, találj rajta. Ez csupán egy szépen szóló valótlanság!
Most elmondom, hogy hogyan és miért kerültél ide, és elmondom azt
is, hogy hogyan tudod elérni, elfoglalni azt a helyedet, amelyet Én, Jézus,
már elkészítettem neked.
A teremtéssel kell kezdenem. Nem kerülhetem ki, hogy bizonyos ismétlésekbe ne bocsátkozzam.
Isten nem látható. El sem képzelhető. Én, Jézus, elképzelhető vagyok,
de megtapasztalható csak a Szentlélek által lehetek. Máriában is csak a
Szentlélek által tudtam megtapasztalható lenni!
A teremtés kihívás arra, hogy Azzal, akit sem látni, sem elképzelni nem
lehet, számoljatok. Számoljatok, és nem is akárhogyan! Sokkal jobban, mint
olyan személyekkel, tárgyakkal, eseményekkel, amelyeket látni, elképzelni is
lehet.
E kihívásnak alapja, gyökere az Isten részéről, hogy Ő soha nem szűnt
meg szeretni, nem szűnt meg akarni azt, hogy boldogítson benneteket. De ti,
amikor lehetőségetek volt, nem Őt, hanem magatokat választottátok boldogságotok forrásává.
Isten tartozott Önmagának és nektek is azzal, hogy lehetővé tegye számotokra teremtésetek hajnalán, hogy egy olyan döntést hozzatok, amely a
szellemi szinten csak egyszeri lehet, mint maga a teremtés. Önmagának és
nektek is tartozott azzal, hogy valóban ne csak Tőle, hanem tőletek is függjön boldogságotok, vagyis, hogy az Általa nektek felkínált Önmagát elfogadjátok. Ha egyszer Önmagára teremtett benneteket, mint szellemi lényeket, akkor vállalnia kellett a maga számára is azt a kihívást, aminek másik
neve: teremtés. De ez a ti teremtésetek! Nektek kell megteremtenetek az Isten boldogságával történő kapcsolatotokat.
Boldoggá kell teremtenetek magatokat! Teremteni csak jót lehet. A
rossz az egy eltorzított jó, eltorzított teremtés. Lehetőséget kaptatok arra,
hogy magatokat boldoggá vagy boldogtalanná teremtsétek! Ez a szellemi lények „önrendelkezési joga”, amelyet ha egyszer valaki megvalósított, akkor
ennek következménye megmásíthatatlan! Ha úgy döntöttél, hogy nem Isten
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fényében, hanem a magad teremtettségében akarod látni boldogságod forrását, akkor ezt a szellemi régióban már képtelen vagy többé megmásítani.
Látni csak abban a fényben tudsz, amelyet kreáltál magadnak!
Az önzés mindig elvakít, megvakít. Csak szívével, szeretetével tud jól
látni minden szellemi lény!
Az Isten által nektek felkínált lehetőséget a boldogságra, az Ő boldogságának elfogadására, befogadására, elmulasztottátok. Így boldogtalanságotok tapasztalatilag igazolja, hogy olyan boldogságra teremtett benneteket a
Teremtő, amelynek megteremtése (befogadása) rajtatok állt. Ennek elrontása
(elutasítása) is rajtatok állt.
Részetekről tehát a boldogságotok megteremtése abból állt volna, hogy
elfogadjátok. Elrontása pedig, hogy elutasítjátok. Az, aki elfogadta, hogy
boldogságának forrása Istenben van, az a szellemi lény örömmel adta magát
oda e forrás Hordozójának, vagyis Teremtőjének. Az a szellemi lény pedig,
aki boldogságának forrását nem Teremtőjében, hanem saját teremtményi voltában akarta megtalálni, az ilyen teremtett szellem önzésének fókuszába
önmagát állította. Ez az igazi eredeti bűnötök!
Ebből kitörni kétféle út kínálkozott, de csak az egyik járhat eredménynyel.
Az egyik út, amely pozitív eredménnyel soha nem járhat, az, hogy másokra hárítjátok a felelősséget saját helytelen döntésetekért. Ez az út a megátalkodottság útja. Ez nevezhető Szentlélek elleni bűnnek is. E bűnt azért
nem lehet megbánni, mert ez maga a megbánás elutasítása, az állandó kimagyarázás segítségével a be nem ismerés alapállása.
A másik út, amely feltétlenül lehetővé teszi a visszatalálást az Isten által felkínált boldogság elfogadására, a következő:
A realitásokat tudomásul véve, vállalva a helytelen döntés következményeinek kegyetlen súlyát, beismerve, hogy az önzés nem a boldogsághoz,
hanem a bódultsághoz vezet. A vágyak szintjén bízik abban, hogy ami embernél lehetetlen, az Istennél lehetséges, vagyis, hogy Isten majd csinál valamit annak érdekében, hogy a csupán vágyban meglévő Istennel való találkozás egyszer beteljesüléssé válik.
Akiben ez a vágy él, azt nevezzük vágykeresztségben lévőnek. (Vágykeresztségben az él, aki ha találkozna a Földön olyan emberrel, aki hitelesen
tudná képviselni és felajánlani az illetőnek a jézusi életet, akkor az illető erre
igent mondana, bár ez a valóságban soha nem történik meg).
Isten valóban nem adta föl a szellemi lényeit boldogító szándékát. A teremtett LÉT anyaggá sűrítése által lehetővé tette boldogtalanná vált szellemi
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lényei számára is az újrakezdést. Aki megszületik e mulandó, földi világban,
azzal ez történik, annak ez válik lehetővé. (Most nem beszélek azokról, akik
nem ezzel a vággyal születtek. Tehát nem élnek vágykeresztségben. Nem beszélek azokról, akik a Szentlélek elleni bűnben, az önzésben történő megátalkodottságban élnek és születnek meg a Földön, akikről azt mondtam,
hogy ők az ördög-atyától vannak.)
Isten részéről nem lehetett elégséges az, hogy az Isten után vágyó bukott szellem csupán megszülessen, megtestesüljön. Nem, mert ezzel csak az
történt volna a ti számotokra, hogy csöbörből vödörbe kerültök. A földi pokol és a Földtől független pokol nem különböznek szükségszerűen sem minőségileg, sem a tekintetben egymástól abban, hogy lehetőség lenne ennek
megszüntetésére. Tehát arra, hogy Istent akárcsak hitben is, helyesen felismerve, helyesen tudjátok visszaszeretni.
A vágykeresztségben lévők arra kaptak lehetőséget, hogy megszületve
a Földön, vállalva a gondolkodás-átalakítást, hitben, reményben, szeretetben
erősítsék Isten utáni vágyukat a Földön, váljék meggyőződéssé bennük az,
hogy e vágyuk teljesülni fog, vagyis jussanak üdvbizonyosságra.
Majd hamarosan elmondom, hogy miért kell e szellemeknek ezt itt a
Földön vállalniuk, s miért nem tehetik meg ezt ott, ahonnan a Földre születtek.
A Földre születés senkinél sem történik „vaktában”! Ezt igazolja a földi emberek szívében különböző fokban lévő honvágy a szülőföld után, és az
is, hogy a nemek aránya, bizonyos határok között, kiegyenlített. Tehát sem a
honvágy, sem az arányok figyelembe vétele nem a Földön történik.
Az általánosan közismert „karma” szó tartalmának lényege tehát az,
hogy minden ember születési helye és neme már a születése előtt eldőlt. Itt és
most tehát a „karma” szó alatt nem sorsot, hanem sorsvonalat értek, s ezen a
sorsvonalon különböző megoldandó életproblémák találhatók, amelyek megoldásától függ, hogy történhet-e az illető számára újjászületés saját testében
vagy sem. Mindaddig újra kell születnie, amíg át nem éli azt az újjászületést,
amely az ember részéről a helyes gondolkodás-átalakítás vállalása, Isten részéről pedig a kegyelem.
Egyik sem képes önmagában létrehozni senkiben az újjászületést,
amely nélkül nincs senki földi halandó számára véglegesült boldogság, nincs
mennyek országa. Isten részéről azért nem jöhet létre, mert Isten a teremtett
szellemi lényeiben értük és velük mindent, de helyettük nem tehet semmit.
Azért nem tehet helyettük semmit, mert nem bábuk, hanem felelős döntésre
képes szellemi lények.
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Az ember részéről azért nem jöhet létre, mert senki nem szülheti önmagát újjá! Minden embernek tudomásul kell vennie, hogy az újjászületés:
KEGYELEM! Kegyelem akkor is, ha csalhatatlan bizonyossággal bekövetkezik akkor, ha az ember mindent megtett érte!
Az újjászületés tehát Isten részéről már előre elkészített ajándék azok
számára, akik erre felkészítették magukat. Kicsit megközelíthetem e hasonlattal: Egy versenyző számára az aranyérem már kész. De csak akkor lehet a
versenyzőnek a sajátja, ha megfelelően megküzdött érte. E versenyt vállalni
nem lehetett a szellemi szférában, mert ott Isten csak létben-tartó módon lehet teremtményeiben. Rászoruló módon csak addig, amíg igen-t vagy nem-et
mondtak Isten boldogító jelenlétére. E pillanattól kezdve Isten rászoruló módon csak földi testben lévő szellemi teremtményeiben lehet.
Lehetőséget kaptak tehát Földre születni azok, akikben élt a vágy, hogy
Istent szeressék azokban, akikben rászoruló módon Ő jelen van.
Most tehát azokról beszélek, akik mielőtt megszülettek, önmaguk elhatározása alapján vágykeresztségben voltak, vagyis vállalták azt, hogy megszületésük után vállalják azt a megtérést, azt a gondolkodás-átalakítást a maguk részéről, amelynek Isten részéről az újjászülés lesz az eredménye. Vállalták azt a hiteles versenyzést, amelynek velejárója az aranyérem megszerzése.
De ehhez Istennek meg kellett testesülnie, emberré kellett lennie, hogy
isteni adottsága révén minden emberben hitelesen jelen lehessen rászoruló
módon. Így azok, akik a rászorulókban lévő Istent szeretik, vagyis szolgálják
a születésük előtt boldogságforrásként megtagadott Istent, most elfogadhatják boldogságuk forrásának a rászoruló embertársaik szolgálatában.
Nekem, Jézusnak, tehát azért kellett eljönnöm közétek, hogy megtérésetek velejárójaként - a gondolkodás-átalakítást vállalva, a rászorulókban
Engem szolgálva - megtaláljátok Bennem a boldogságotok forrását. Ha ez
részetekről megtörtént, akkor Részemről számotokra megtörténik saját testetekben az az újjászületés, amely már alkalmassá tesz benneteket az aranyéremre, a mennyek országának elnyerésére (János 3;3)
Mindaddig, amíg valaki nem arra a HITRE mond igent, amit általános
(univerzális) hitnek neveztek, s amit Én elmondtam és bemutattam nektek,
nem szülhetlek újjá benneteket. Senki nem jut az Atyához, csak Énáltalam!
Én és egyedül Én, Jézus, vagyok a KAPU!
Kétezer év óta már mindenkinek lehetővé tettem azt, hogy legyen
olyan földi élete, amelyben vállalhat vagy ismét elutasíthat Engem. Ebből
megérthetitek, hogy napjaitokban méreteiben miért gonoszabb a világ, mint
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volt kétezer évvel ezelőtt. Megérthetitek, hogy miért mondottam: Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen találják meg azt. Azért
találják meg kevesen, mert kevesen keresik azt. Bár sokan leszületnek vágykeresztségben, de a földi életükben ellene mondanak ennek, s így újra és újra
le kell születniük, egyre nehezebb körülmények közé. Erről nem Én, Jézus,
hanem egyedül ti tehettek. Egyszer majdcsak eljön számotokra az az „idő”,
amikor már nem kell újra születnetek, mert igent mondtatok annak a hitnek,
amely életté akarja tenni bennetek azt a valóságot, hogy minden embernek
joga van önmagát embernek tudni, és minden embernek kötelessége, hogy a
másik embert emberként kezelje.
Tehát csak akkor kerülhetsz „helyedre”, ha a földi életedben vállaltad e
„helyhez” vezető UTAT, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat akkor,
amikor ezt mondtam: „Én vagyok az ÚT” (Én vagyok az Út, az Igazság és
az Élet - válaszolta Jézus. - Senki sem juthat el az Atyához, csak általam Jn
14;6). Az Én, a te Jézusod gondolkodása szerint csak az cselekszik meggyőződése szerint, aki az ősmeggyőződés szerint cselekszik, vagyis az, aki embertársát igyekszik úgy szeretni, mint önmagát.
Hol hát a helyed? E földi életben ott, ahol az általános hit alapján, igaz,
hogy tükör által homályban, de látsz Engem a rászorulókban (Máté 25;3545). Akkor találtál rá erre az helyre, ha Rám, Jézusra találsz, mint ÚTRA!
Ne utasíts el magadtól! Fogadj be Engem!
Szeretettel: JÉZUS."
********************************************************
3864.
Kérdező: VAN MEG NEM BOCSÁTHATÓ BŰN?
Mi a Lélek-káromlás? Hogyan nyilvánul meg?
HANG: "Drága Gyermekem!
Az általad említett Szentlélek-káromlás, amelyre nincs bocsánat sem
égen, sem Földön, a lélek olyan állapota, mely állapota egy világkorszakra
megmarad. Ez a bűn tehát nem egy esemény, hanem állapot. A megátalkodottság állapota. Ez a gyakorlatban akkor mutatkozik meg, amikor valaki a
szeretetlenségeire mindig talál kifogást. Mindig megmagyarázza azt, hogy
másnak ugyan nem szabad úgy viselkednie, mint neki, de neki szabad, mert ő
így látja jónak.
A saját meggyőződésükért még öngyilkosságot is vállaló terroristák
ebben az állapotban jutottak el romboló cselekedeteik végrehajtásához. De a
Szentlélek elleni bűn jellemzi legtöbb hatalmához ragaszkodó uralkodót. Főleg a vallási vezetők rétegében találhatók nagy számban ilyenek.
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Mindezeket nem azért mondtam, hogy bárkire is rásüsd a Szentlélek elleni bűn bélyegét, hanem azért, hogy te tartózkodj ettől. Olyan elmarasztaló
ítéletre, amelynek büntető következményei is vannak valamelyik embertársatok irányában, senki nem kapott jogosítványt. Tehát minden büntető ítélkezés
önkényeskedés, mivel senkiről senki nem tudja, hogy mit örökölt, milyen hatások érték eddigi életében, és azt sem, hogy hogyan működött együtt akarata
Isten kegyelmével.
Meg kell tanulnotok állapotszerűen megélni az irgalmasságot, mert
csak az irgalmasság rendjében találkozhattok magatok is az Irgalmassággal!
Megáldalak az IRGALOM LELKÉVEL!"
********************************************************
3865.
Kérdező: AZ ISTEN SZERINTI GYÓGYÍTÁSOKRÓL
Miért tiltotta Jézus a gyógyítás után, hogy ezt terjesszék?
HANG: "Drága Gyermekem!
A Földre mindannyian halálra ítélten születtetek. A gyógyításnak két
funkciója van. Az egyik az, hogy késleltesse a halált, a másik pedig az, hogy
csökkentse a fájdalmat.
A lényeget tekintve egyik funkció sem tartozik Rám. Rám az tartozott
és az tartozik mindenkor, hogy megtanítsalak benneteket visszaszeretni az Istent, bármilyen áron!
E célt a Földön nem segíti, hanem inkább hátráltatja az is, ha valaki
számára nagyon fontos, hogy minél tovább éljen a Földön, és az is, ha célul
tűzi ki valaki, hogy lehetőleg soha ne szenvedjen. Szeretni lehet mindenképpen. És aki valóban szeret, az ugyancsak mindenképpen áldozattá kell hogy
váljék a Földön.
Ha ezt megértetted, akkor megérted azt is, hogy miért akartam mellékvágányra terelni mind a betegek gyógyítását, mind a földi élet meghosszabbítását. Azt szerettem volna elérni, hogy ne terelődjék el a figyelem a lényegről, a szeretetről, a szeretni tanításról. Az a tudati szint, amellyel akkor közeledtetek Hozzám, és amely tudati szint még ma is annyira jellemez benneteket, nem tette lehetővé Számomra, hogy elutasítsam a Hozzám forduló betegeket, ha egyszer testben közöttetek járva gyógyulást kértetek Tőlem. Csak
annyi tudtam elérni, hogy igyekeztem csökkenteni ezeknek súlyát.
Ti az örökkévalóság gyermekei vagytok! Ezt a tiszta lángot nem táplálja sem a gyógyulás, sem az, ha valaki igyekszik mindent megtenni azért,
hogy „jól érezze” magát, tehát ha arra teszi a főhangsúlyt, hogy fájdalommentesen teljenek napjai.
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Ahhoz, hogy elviselhetővé tedd életedet testi szenvedéseid közepette,
jó, ha van kéznél fájdalomcsillapító. De mindenkor és mindenben a lényeg:
növekedni a szeretetben!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3866.
Kérdező: MAGAMRÓL, BARÁTNŐMRŐL...
1. Csalódtam valakiben. Miért?
2. Jó úton haladok?
3. Barátnőm kapcsolatáról a jövőjüket illetően...
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Fenntartás nélkül csak Istenben szabad bízni! De még Benne is
azért, mert igazolta, hogy Benne nem csalódott eddig senki. Mindaddig, amíg
emberben bízol, kiteszed magadat a csalódások sorozatának. Csak abban a
szűk körben szabad emberben bízni, amelyben az illető igazolta, hogy megbízható. Aki emberi szavakra, ígéretekre épít, az homokra épít. Ezen Isten
sem tud változtatni. Nem, mert nem vagytok bábuk!
2. A reggeli és az esti imáid azok az időszakok, amelyekben lelkiismereteden keresztül meghallhatod véleményemet magadról.
3. Sem téged, sem mást soha nem adok ki senkinek! Pletyka-szinten
senkivel nem tartok fenn kapcsolatot.
Drága Gyermekem! Légy nagyon okos és óvatos! A sátán, mint ordító
oroszlán, körüljár, és keresi, kit nyeljen el. Álljatok neki ellen a hitben (1Pét
5;8)! Bennem, a te Jézusodban soha nem fogsz csalódni!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3867.
Kérdező: JÓ AZ, HA SEGÍTEK ANNAK, AKI BÁNTJA AZ ISTENT?
1. Baj van leányom házasságával.
2. Segítek valakin, aki Istent rossznak mondja.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden édesanya szeretné leányát boldognak látni. Isten is azt szeretné, ha mindannyian boldogok lennétek. De amint az Isten sem tudja megtenni, hogy boldog legyen az, aki nem úgy akar boldog lenni, ahogy azt az Isten elgondolja róla, úgy az édesanyák sem tudják megtenni azt, amire az Isten is képtelen.
Neked nem lehet más célod, mint az, hogy a te szívedben béke legyen.
Vagyis Én, Jézus, tudjak benned úgy élni, hogy te ebből tudj mindig erőt me99

ríteni életed keresztjének hordozásához. Részedről a legtöbb valóban az,
hogy imádkozol leányodért. De ennek az imának erejét, hatását sem erőszakolhatja leányodra az Isten. Vagy befogadja ezt ő, vagy imád visszaszáll reád.
2. E második problémád is abból ered, hogy szeretnéd, ha más másmilyen lenne. Neked életeddel kell tanúságot tenni arról, hogy Isten JÓ! Jó,
mert szeretetével erősít, bátorít, buzdít, épít és vigasztal. Ha mások ezt nem
látják rajtad, holott te harmóniát, békét hordasz a szívedben, akkor nem veled, hanem másoknak a látásával van baj. Ezen szintén nem tudsz sem te,
sem Isten változtatni. A gondolkodás-átalakítás minden ember számára személyre szabott. Ezt senki senki helyett megtenni nem tudja.
Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!"
********************************************************
3868.
Kérdező: FÉRJEMRŐL, LEÁNYOMRÓL, MAGAMRÓL...
1. Megmenthető-e a házasságom?
2. Leányomnak lesz-e szerető apja, aki engem is elfogad?
3. Férjem boldogabb lesz-e mással, mint nálunk volt?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mivel egy házasság kettőn áll, s mindkét félnek ugyanazt kell akarnia, ezért egy házasság megmentése nem Istentől függ, még csak nem is az
egyik féltől, hanem mindkettőtök egységes akaratától függ.
Egy házasság megmentését tehát Én, Jézus, csak feltételesen adhatom
meg. Így viszont te is tudod az előbb említett okok alapján. Mindaddig, amíg
valakinek szabad döntésétől függ valami, csak a lehetőségéről tudhatok. Ha
nem így lenne, akkor eleve predestinálva lenne életetek!
2. Erre ugyanazt tudom mondani, mint az előző bekezdésben. Isten, és
így Én, Jézus, csak arról tudhatok, ami már döntésetekben megtörtént. Ha
olyat tudnék megtörténtnek, ami döntésetekben még nem létezik, akkor ellentmondásban lennék Önmagammal. Igen, mert Isten tudása mindig szinkronban kell hogy legyen a valósággal.
3. Semmiképpen sem lesz férjed boldog a jelen életállapotában! Legfeljebb bódultabb lesz, mint volt veled. Minden bódulat időszakos csupán!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
3869.
Kérdező: VANNAK ÁLLATOK AZ ISTEN ORSZÁGÁBAN?
1. A feltámadás után találkozunk-e kedvenc állatainkkal?
2. Mennyit kell még az emberek üdvösségéért imádkoznom?
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3. Találok-e magamnak megfelelő társat?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Abban a dimenzióban, amely reátok vár a földi élet után, ha vállaltátok a Földön azt a gondolkodás-átalakítást, amelyre Tőlem, Jézustól, felszólítást kaptatok (Márk 1;15), akkor Isten az újjászületés kegyelmével koronáz
meg benneteket. Ennek „természetes” következménye lesz az, hogy minden
kívánságotok, és pedig örökön örökké, teljesül!
2. Neked a magad üdvösségéért kell imádkoznod és cselekedned! Ezt
valamiképpen állapottá kell tenned a magad számára.
Az Istenbe vetett hit és az emberek iránti áldozatos szeretet biztosítja
számodra és mindenki számára azt, hogy üdvözüljön.
3. Olyan „megfelelő” társ nem létezik, aki biztosíthatná számodra az
üdvösséget. Még az Isten sem képes erre!
Kétségtelen, hogy súlyos felelősséget jelent számodra az a döntésed,
amelyet párválasztásnak neveztek. E döntést Isten helyettetek megtenni soha
nem fogja!
Minden döntést azért szoktatok hozni, hogy meghatározzon benneteket. Ha valakit a párválasztásban nem az a döntés vezeti, hogy partnere Hozzám, Jézushoz, vezesse őt, akkor annak a súlyos következményeit kikerülni
senki nem tudja! Annyit azonban mondhatok, hogy a Földön meghozott legrosszabb döntés is mindig kijavítható! Az erre történő vállalkozás a megtérés.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3870.
Kérdező: MINTHA ISTEN IS A BECSTELENEKET SEGÍTENÉ!
1. Beleszerettem egy családos emberbe.
2. Házasságomat Isten előtt kötöttem.
3. Jobban járnak a becstelenek, mint a becsületesek?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. A szellem, a lélek nyitottságának kell hogy korlátai legyenek.
Az, aki korlátlan nyitottságot vállal, az lelke mélyén istennek gondolja
magát. Vagyis olyannak, aki egyedül csak önmaga korlátozhatja önmagát, és
senki más. Aki így gondolkodik, annál egyértelmű, hogy az első gombot
rosszul gombolja be, s így ennek következményei szükségszerűen tévesek.
Ha nem lettél volna nyitott e tekintetben, akkor nem kerültél volna ebbe a helyzetbe!
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2. Ragaszkodj az „Isten előtt” kötött házasságodhoz! Mindaddig, amíg
erre vigyázol, vigyázol arra is, hogy az első gombot ne gombold be rosszul.
Az erkölcsi elesés soha nem döntő! Döntő az, amikor valaki azt beszéli be
magának, hogy ez nincs akaratom, tehát az Isten akarata ellen! Ez a Szentlélek elleni bűn, amelyre nincs bocsánat sem a földi életben, sem az elkövetkezendő világkorszakban (Mk 3;29)!
3. E kérdésedre válaszolva azt kell mondanom, hogy a látszat valóban
ezt mutatja! Rövid távon igaz az a mondás, hogy jónak leni rossz, rossznak
lenni pedig jó. De végkifejlettségében, tehát abban az időben, amelyet halálod órájának is nevezhetek, a fenti mondás nem állja meg a helyét! Az igaság
ez: Jónak lenni jó, de nehéz, és rossznak lenni rossz, bár könnyű!
Döntened mindenképpen neked kell, hogy melyiket választod! A jót,
amely halálod óráján - amely biztosan eljön - vígasztal, vagy a rosszat,
amely halálod óráján elmarasztal!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az
ISTEN SZERINTI DÖNTÉS LELKÉVEL!"
********************************************************
3871.
Kérdező: BŰNTUDAT GYÖTÖR
1. Társammal nem vagyok lelkileg, szellemileg szinkronban.
2. Egy abortusz miatt gyötör a bűntudat.
3. Álmaimról...
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon nehezen tudom megértetni veletek azt, hogy benső békéteket, boldogságotokat tekintve, ti emberek, nem vagytok egymásra teremtve.
Még azok is, akik párválasztáskor értelmükkel tudják ezt, a szívük mélyén
nincs gyökere a felismerésüknek.
A házasságban csak az a fél tud lelki haszonhoz jutni, aki társát olyan
tükörnek tekinti, amely tükörben jobban és valóságosabban meg tudja ismerni önmagát. Ennek lehet aztán a következménye az, hogy áldozatos szeretete
révén közelebb kerülhet Hozzám, Jézushoz.
2. Kétségtelen, hogy az abortusz testi és lelki roncsolással egyaránt
együtt jár. A lélek gyógyulása hit és alázat kérdése. El kell hinned, hogy Én,
Jézus, irgalmas szeretet vagyok. El kell fogadnod, hogy nem neked kell felnőnöd Hozzám, hanem Én hajolok le hozzád! El kell hinned, hogy Én, Jézus,
a bűnösökhöz és a bűnösökért jöttem közétek! El kell hinned, amit Máté
11;28-29-ben olvasol!
A testi roncsolás gyógyulása már komplikáltabb.
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3. Álmaid valóban sokszor informálnak előre olyan eseményekről,
amelyek folyamatáról ébrenlétben nem lehet tudomásod. De e téren is tudnod
kell, hogy minden álom eszköz jellegű. A cél mindenkor annak az áldozatos
szeretetnek a vállalása, amely Általam, Velem és Bennem mindenkor lehetővé teszi számodra azt a benső harmóniát, amelyre teremtődtél.
Ne feledd: a te hazád is a mennyben van. E menny, e másik dimenzió,
már itt és most is a szívedben van. De áldásos jelenlétét csak hittel élheted
át!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
********************************************************
3872.
Kérdező: ELVI SZEMPONTOK...
„Sok-sok kérdés. És még mennyi lehetne..”
HANG: "Drága Gyermekem!
A leveledben megfogalmazott sok-sok kérdésed, és ahogy fogalmaztad
„még mennyi lehetne”, Engem, Jézust, arra késztet, hogy a következőket
mondjam neked:
Az élete mindenkinek olyan, amilyen az imája. Ha valaki átéli azt,
hogy amikor imádkozik, akkor nemcsak szöveget mond, hanem azt egy
olyan VALAKINEK mondja, aki szeretettel hallgatja őt, akkor ennek feltétlenül következménye lesz az, hogy lelkében tiszta, egyszerű és megvalósítható gondolatok ébrednek, villannak fel.
A reggeli ima kimondottan nagyon fontos! Aki hisz Istenben, annak
nem kell külön magyaráznom, hogy minden nap egy Istentől kapott ajándék.
De nemcsak úgy, a semmiért, hanem azért, hogy ebbe az ajándékba beöltöztetve szíved szeretetét, estére visszaadd Nekem, a te Jézusodnak. Az esti
imádban tehát a lelkedben szintén egy bensőséges találkozást kell megélned
Velem, hogy a szívbékédet biztosítani tudjam.
Tudnod kell továbbá, hogy nem a vágyaidhoz, nem az álmaidhoz, hanem a napi feladataidhoz adja Isten számodra a kegyelmét.
A földi életben mindannyian problémaerdőben jártok. Amikor azt tapasztaljátok, hogy túl sok és sűrű bozót vesz körül benneteket, amikor azt tapasztaljátok, hogy a fák lombjai, a felhők sötétje borul rátok, s ezt nem tudja
áttörni a Nap sugara, akkor jusson eszetekbe, hogy a Fényt ne kívülről várjátok! A FÉNY Én, Jézus, vagyok. Én vagyok a világ világossága! Tehát a
FÉNY bennetek van! Hidd el, hogy nemcsak benned élek, de érted élek benned! Boldogító módon élek benned! Neked viszont feladatod az, hogy olyan
gondolatokat erőltess magadra, halljál ki, kényszeríts ki magadból, amelyek
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építenek, buzdítanak és vigasztalnak téged. Az ilyen gondolatoknak mindig
Én, Jézus, vagyok a FORRÁSA! De e FORRÁSBÓL neked kell merítened.
Ezt Én, Jézus, helyetted meg nem tehetem. Nem, mert nem bábu vagy, hanem partnerem ahhoz, hogy boldogítani tudjalak.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3873.
Kérdező: URAM! SEGÍTSD MEG ÉDESANYÁMAT!
Édesanyám mérhetetlen fájdalmára kérek enyhülést!
HANG: "Kedves Barátom!
Az a tény, hogy édesanyád fájdalmával nagyon együtt tudsz érezni, azt
mutatja, hogy van benned olyan empatikus képesség, amely nagy erőket tud
megmozgatni abban az irányban, amelyben ki kell mutatnod mások iránti
szeretetedet. Igen, mert Én, Jézus, mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon, és főleg a másokkal együtt érezni tudóktól várhatom el, hogy Irántam
való szeretetből segítsenek embertársaikon.
Három fontos szempontot azonban tudomásodra kell hoznom. Az
egyik az, hogy Én, Jézus, jobban szeretem édesanyádat, mint te, vagy bárki
valaha is szerethetné őt. A másik az, hogy neki is tudnia kell, hogy vagy
csökkentem a fájdalmát, vagy növelem az erejét, ha Hozzám fordul élő hittel.
A harmadik pedig az, hogy senki nem képes másnak az életét őhelyette megélni. Sem örömben, sem bánatban senki nem képes más örömét, bánatát
megélni. Lehet mással együtt élni, de nem lehet más életét megélni.
A boldogság nem azonos a jól érzéssel. Én, Jézus, soha nem tanítottam
azt, hogy boldogok azok, akik jól érzik magukat. Neked is, édesanyádnak is
szól az Én kijelentésem, amit Mt 11;28-ban mondtam.
Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
********************************************************
3874.
Kérdező: FÉRJEMNEK NEM A CSALÁD A LEGFONTOSABB
1. Férjem nagyon ragaszkodik rokonaihoz.
2. Nagy gond számomra gyermekem viselkedése.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Férjed ragaszkodása rokonaihoz mindaddig nem jelenthet komoly
gondot, amíg emiatt téged el nem hagy. Az a magatartása pedig, hogy rokonait olyan előnyben részesíti, amelyet te nem helyeselsz, szintén nem marasztalható el mindaddig, amíg családjához ragaszkodik. Szerszámaival,
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anyagi javaival neki kell majd elszámolnia saját lelkiismerete előtt, és nem
neked.
Szeretettel kérlek arra, légy fegyelmezett, és ne akard átlépni az ő szabadságkörét akkor sem, ha úgy gondolod, hogy nem csupán önző érdekek
vezetnek.
2. Egy gyermek általában akkor sír, ha éhes, vagy ha fáj neki valamije.
Ha te tudod, hogy nem éhes, és azt is tudod - mert gyermekorvos már megvizsgálta -, hogy nem fájhat semmije, akkor magára kell őt hagyni. Azt is
tudnod kell, hogy neki is van őrangyala. Hozzá is szólhatsz, és kérheted,
hogy segítsen neked gyermeked helyes nevelésében.
Abba semmiképpen sem mehetsz bele, hogy gyermeked miatt elhidegüljön tőled a férjed. Egy házasságban a párkapcsolat mérhetetlenül fontosabb, mint a szülő-gyermek vérkapcsolata. Ez utóbbi ideiglenes. A párkapcsolat Isten szándéka szerint sírig tartó!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
********************************************************
3875.
Kérdező: EGY HANG-TÁBORI ÁLMOMRÓL…
Egy HANG-táborban történt álmomról kérek véleményt!
HANG: "Drága Gyermekem!
Álmodban azt láttad, hogy vannak, akik cukrozzák a bort, míg a többiek ezt nem teszik.
Valóban igazad van, hogy soha nem lehet semmit úgy megrendezni,
hogy mindenki egyformán kedvét lelje abban. Mindig voltak, vannak és
lesznek olyanok, akik bár jobbat nem tudnak ajánlani, de a jelenben felkínált
lehetőségekkel nincsenek megelégedve.
Egy olyan tábor megrendezése és lebonyolítása, amilyen a HANGtábor volt, nemcsak az égiek és a jó szándékú, jól felkészült földiek oldaláról
követel komoly erőfeszítéseket, de megmozdulnak - és a jövőben is számolnotok kell, hogy meg fognak mozdulni - bizonyos ártó erők is. A rend és a
fegyelem biztosítása a felszínen gyakran nem teszi lehetővé mindenki számára az igazi szeretet arcának felismerését, s így rövid távon úgy tűnik, hogy a
keretre nagyobb hangsúlyt tesznek az illetékesek, mint a tartalomra. Hosszú
távon semmiképpen sem ez a helyzet.
Nagyon fontos, hogy egy nagyobb létszámú összejövetel alkalmával ne
csak a szervezők, a rendezők oldaláról legyen meg az Általam megkívánt
szeretet, de legyen meg ez minden jelen lévő szívében is. Ha ez megvan, akkor Lelkem csodákra képes egy ilyen összejövetelen. Ezt megtapasztalhatjá105

tok mind az inárcsi utolsó vasárnapi találkozóitokon, mind a budapesti
Gyógypedagógiai Főiskolán minden hónap második vasárnapján történő öszszejöveteletekkor.
Ígérem nektek, hogy mindkét esetben az irányított meditációk alkalmával - amelyeket ilyenkor megéltek - olyan benső gyógyulásoknak lesztek
megélői, amelyek a testi bajok megszüntetését is, nemcsak megcélozzák, de
egyesekben meg is valósítják!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
********************************************************
3876.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL...
1. Gyakran álmodom állatokkal.
2. Meghalt édesanyámmal álmodtam.
3. Kígyókkal álmodtam.
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az állatokkal történő álmok általában a bennetek lévő ösztönvilág
megtestesítői, szimbólumai. Bizonyos feltörni akaró érzések, ösztönök állatformában történő megjelenései mindenképpen önfegyelemre szólítanak fel.
Olyan önfegyelemre, amelyre a közeljövőben nagy szükséged lesz.
Ébrenlétben gyakran tudatosítsd, hogy te, mint szellemi lény, feltétlenül felette állsz az ösztönvilágnak, és Én, Jézus, soha nem engedem meg,
hogy erődön felüli nehézségek zúduljanak rád. De feltétlenül okosnak és
óvatosnak kell lenned!
Reggelenként kérd őrangyalod oltalmát!
2. Édesanyád megjelenése azt akarja erősíteni benned, hogy ő és mindazok, akikkel valami kapcsolatban voltál, s már elköltöztek a földi életből,
tudnak rólad, számon tartanak téged. Segíthetnek, de semmiképpen sem árthatnak neked.
3. Bár a kígyókkal történő álmok fokozottan figyelmeztetnek a jövő
kellemetlenségeire, de neked tudnod kell, hogy te a Győztes oldalán állsz.
Anyámat, Máriát, gyakran ábrázolják úgy, hogy lábával a kígyó fejét tapossa.
Ő valóban a Napba öltözött asszony, a Béke Királynéja! Nagy buzgalommal
tanít benneteket, és sokat könyörög értetetek. Könyörgése, szeretetének lángja győzelemre viszi Szívem szeretetét a megtévedt, de jó szándékú emberek
életében. Amint nektek szükségetek van rá, úgy neki is szüksége van rátok!
Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
********************************************************
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3877.
Kérdező: SZERETNÉK JÉZUSI EMBER LENNI!
1. Rosszullétem okáról kérdezem a HANG-ot.
2. Álmomban egy világító szívet láttam, amely leszállt a Földre.
3. Néha idézetek jutnak az eszembe a Bibliából. Nem akarok
hamis próféta lenni.
HANG: "Kedves Barátom!
1. Teljesen mindegy, hogy biológiailag mi volt rosszulléted oka! A lényeg az, hogy Isten ezzel is érzékeltette veled azt, hogy mennyire nem ura az
ember még a mulandóságnak sem!
2. A szív mindenkor a törekvésközpontnak, tehát a szándékvilágnak
olyan szimbóluma, amely arra a szeretetre akarja irányítani figyelmeteket,
amelyre Én, Jézus, tanítottalak benneteket (Jn 13;34)! A szíven látható kereszt pedig arra figyelmeztet, hogy a Földön nincs szeretet szenvedés, tehát
áldozatvállalás nélkül.
3. Mindaddig, amíg Hozzám, Jézushoz (akár a HANG médium által),
méred benső világodat, nem leszel hamis próféta. Nem, mert Lelkem mindig
vigyáz azokra az alázatos lelkekre, akik vállalják, hogy Általam, a te Jézusod
által kontrolláltatják magukat.
Nagyon szeretlek, és megáldalak az
OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
********************************************************
3878.
Kérdező: MI A GONDOLKODÁS-ÁTALAKÍTÁS HÁTTERE?
Ha nem tudok rájönni, hogy valami miért jó nekem, akkor soha nem
tudom átalakítani a gondolkodásomat?
HANG: "Kedves Barátom!
A gondolkodás-átalakítás háttere az, hogy hinni kell Bennem! Ez azt
jelenti, hogy nem kell kitalálnod, miért jó neked az az állapotod, amelyben
vagy, hanem el kell hinned, hogy ez számodra jó! Azért jó, mert hiszel abban, hogy Isten jó, és te az ő gyermeke vagy, tehát Ő soha nem engedi meg
azt, ami gyermekeinek nem volna jó!
Azzal, hogy miért jó, nem kell foglalkoznod. Abban kell megtalálnod
lelked békéjét, hogy elhidd: mert Isten jó, ezért mindenkinek jó az, ami számára van akkor is, ha nem tudja, hogy miért. Ártani mindenki csak önmagának tud! Aki azt gondolja, hogy neki más is tud ártani, az nem lát jól! Nem,
mert boldogságát nem saját látásának megváltoztatása által gondolja megva-
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lósulni, hanem valahogy másképpen. Például úgy, hogy Isten változtasson saját elgondolásán.
Én, Jézus, még a keresztre feszítést is a legjobbnak tudtam megítélni az
emmauszi tanítványaim előtt (Lukács 24;26)!
Én, Jézus, azt ajánlom tehát, hogy HIDD EL!: nem az a döntő, hogy
miért enged meg valamit az Isten, hanem az, hogy amit megenged, az az Isten oldaláról mindig jó az övéi számára! Akkor is, ha jelenleg nem tudjátok,
miért jó az, amit megenged! Ő ezért JÓ ISTEN!!!
A gondolkodás-átalakításhoz az szükséges, hogy az Én, a te Jézusod
tanítását értelmeddel elfogadd, és képességeiden belül valósítsd meg azt,
amit értelmeddel is, az Én tanításom alapján, jónak látsz!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
3879.
Kérdező: TANÁCSTALAN VAGYOK
Nem tudom, mitévő legyek!
HANG: "Drága Gyermekem!
Te egy vágyakozó, kereső, hazatalálni vágyó lélek vagy! Az a világ,
amelyben élsz, sem vágyaidat, sem kereső lelked nyugalmát, sem a hazataláltság örömét neked megadni nem képes. Amire képes, az az, hogy itt a Földön tudod ráirányítani önmagad arra a CÉLRA, amelynek elérésére a Földre
jöttél! E CÉL nem kisebb, mint Én, Jézus, a Földre-szállt Isten!
A földi élet, mint eszköz, óriási érték, de csak mint eszköz! Minden
eszköznek a cél ad értelmet és lendítő erőt egyaránt!
Kétségtelen, hogy ott vagyok a szívedben, de mivel ehhez nincs „távlatod”, tehát olyan, mintha egy szerelmes levelet úgy akarnál elolvasni, hogy
közvetlenül a szemedhez szorítod, ezért ezt a jelenlételemet csak „áttételesen” tudod érzékelhetővé tenni a magad számára.
Ez azt jelenti, hogy az eddig megjelent HANG-könyvekben már részletesen is tárgyalt hat megjelenési formámat kell gyakrabban alkalmaznod magadra.
Te azáltal vagy, mert szeretlek! Én, Jézus, is azáltal vagyok a te számodra, hogy szeretsz Engem. E szeretetnek megélése részben elfogadás,
részben kiáradás.
El kell fogadnod, mint embert, aki kétezer évvel ezelőtt Betlehemben
megszülettem, el kell fogadnod szentségeimben, el kell fogadnod, hogy jelen
vagyok ott, ahol ketten-hárman összejönnek az Én nevemben, el kell fogadnod evangéliumaimban, hogy el tudj fogadni önmagadban. E mellett az elfo108

gadások mellett pedig hinned kell abban, hogy minden emberben ott vagyok
rászoruló módon, s így alkalmat adok neked arra, hogy kimutasd Irántam való szeretetedet a másokat szolgáló szereteted által.
Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************
3880.
Kérdező: SZABÓ JÁNOS MÉDIUM
Uram! Kérlek, ismertesd velünk az Általad helyesnek tartott életközösség tartalmát!
HANG: "Drága Barátom!
Mielőtt kibontanám számotokra e kérdés tartalmát, szükségesnek látom
leszögezni azt, hogy az élet is, és az ebből fakadó közösség is Én Magam,
Jézus, vagyok. Ez szükségszerűen következik abból, amit Jn. 14;6-ban kijelentettem, miszerint "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet."
Ezt úgy is érthetitek, hogy annak van élete, aki az Általam bemutatott
UT-at az Én Igazságomban járja.
Az utamon járni egyedül nem lehet! Nem, mert az élet a szeretetben állapotszerűen megélt közösségi élet! Azt is mondhatnám, hogy Engem egyedül, mint Ut-at járni képtelenség! Képtelenség, mert a szeretet szükségszerűen közösségi tartalom! Elsősorban közösség Velem, s ebből következően közösség embertársaitokkal. Én magam is „közösség” vagyok! Amikor azt
mondottam, hogy Én és az Atya egyek vagyunk, akkor az azonosságon alapuló közösségünk tartalmára is céloztam.
Az a közösség, amelyet ti Szentháromságnak neveztek, valójában a
számotokra felfoghatatlan abszolút közösség, mert hármasságának tartalmában abszolút azonosság, míg szerepében különbség! Ez a szerepvonatkozás
fogalmazódik meg számotokra az Atya-Fiú-Szentlélek elnevezésben.
Az Isten, mint közösség, a teremtésben Önmaga képmására szükségszerűen közösségi szellemet teremt. Sőt, az Isten, mint közösség, törvényszerűen közösséget teremt, tehát a szellemi lények teremtésének folyamatossága
az Isten létéből eredő valóság.
Minden szellemi teremtmény szükségszerűen választás elé kerül a létezése folytán, amelyben megfogalmazhatja a létezése célját.
Amennyiben Velem nem vállalják, választják a szeretetközösséget, úgy
egymással sem lehetnek életközösségben.
Ekkor fogalmazódhatnak meg létterületükként az érdekközösségek,
cimboraságok.
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Az embernek, mint fejlődő szellemi lény, létezésének értelmes tartalmat az a cél ad, amely Én magam vagyok!
Bennem annyiféle életközösség létezik, ahány gyermekem Engem célként meglát.
A teremtett szellemi lény akkor is közösségi lény, ha célként nem Engem választ, hanem önmagát.
Közösség nélkül teremtett szellemi lény nem létezik!!!
Még a lakatlan szigeten levő magányosnak tűnő embert is szellemi lények tömege veszi körül, akkor is, ha ő azt nem észleli.
Az ember a szükségszerű döntése következtében kétféle közösségbe
tagozódhat be.
1. Istennel, és az Őt célnak tekintők életközösségébe.
2. Isten nélkül az önmagukat célnak tekintők halálközösségébe.
Mindkét esetben a szellemi lény közösségi lényként, közösségben menetel a célja felé.
Mint erkölcsi tartalom a halál is közösségi lét, hiszen ha a Sátán a világmindenségben a céljával egyedül maradna, úgy értelmetlenné válna a saját
létezése. Én pedig nem tartok létben értelmetlenséget.
A halálközösségből az Életközösségbe vezető ÚT Én vagyok! Ezt többek között a következőképpen fogalmaztam meg az Evangéliumban: „Aki
hisz annak aki engem küldött, korszakra szóló élete van, és nem megy ítéletbe, hanem átment a halálból az életbe. (Jn 5;24)”
A halál közösségéből az életközösségbe lépni a megtérés által lehet.
Életközösségben a Földön az az ember van, aki Útként, Igazságként és Életként elfogadva Engem, célként is meglát.
Azok az emberek, akik Engem célként is meglátnak, az életüket feladatokban gondolkodva élik meg. A közös cél hasonló gondolkodású emberekben közös feladatokat fogalmaz meg. A közös feladatok pedig közös megoldásokat és annak körülményeit fogalmazzák meg.
A vagyonközösség, az együttlakás, a közös munkavégzés, mind olyan
eszköz egy életközösség számára a Földön, amely szükséges lehet a kitűzött
feladat megvalósításához.
A vagyonközösség, az együttlakás nem lehet cél! A Cél Én vagyok!
Vagyonközösséget csak azok alapíthatnak, akiknek van vagyonuk. Nekem
nem volt vagyonom. A tanítványaim meg lemondtak a vagyonukról akkor,
amikor Hozzám csatlakoztak. E tekintetben mi a vagyontalanok közössége
voltunk. A vagyontalanok közössége, és nem életközösség. A közösséget élővé a Bennem levő hit és a gyakorlatban megélt szeretet teszi. Én önmagában
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a vagyonközösségben nem is létezem. Nem, mert ez ellenkezne azzal a tanításommal, amelyben azt mondtam: „nehogy kincset - kincsre halmozzatok
(Mt 6;19)”.
Aki vagyont gyűjt, az nem bízik Bennem. Nem Rám bízza magát, hanem a vagyonára. Arra a vagyonra, amely az ember alapvető létszükséglete
feletti igényeinek kielégítésére, és annak hosszú biztosítására szolgál. A
megszerzett vagyon mindenkit annak megtartására és sokszorozására ösztönöz. „Kincset kincsre halmoz”.
Az gondolkodik helyesen, aki a vagyon tartalmát az értékrendjében az
eszköz fogalmára cseréli le. Arra az eszközfogalomra, amely a szeretet szolgálatát valósítja meg a gyakorlatban. Ha a szeretet eszközének látod a létszükségletek feletti anyagi értékeket, akkor Én tudok gondoskodni benned
arról, hogy az valóban betölthesse szerepvonatkozását.
Az életközösség valódi vagyona és kincse a ráfigyelő szeretetből fakadó adás lelkülete.
Az Általam igazságként megélt közös cél az, ami a közösségi létet
életközösséggé teszi. Az életközösségben az Általam kért gondolkodásátalakítás az a motor, amely mint forrás, a cél felé viszi a közösség tagjait.
Minél tisztább valakinek a látása a gondolkodás-átalakításon keresztül,
annál inkább éli meg a közösséget Velem! Minél inkább megéli valaki a közösséget Velem, annál tisztábban éli meg a közösséget a testvéreivel. Mindenkinek olyan az életközössége, amilyen a látása. Bár mindenkinek az ÚTja egyéni Felém, de nem elszigetelt a többi embertől.
A feladatban megélt életközösségben mindenki megtalálhatja azt a szerepet, amely az Isten akaratával egyező, hiszen Én szerepeket kiosztó, de
személyválogató nem vagyok!
Ha valakinek a feladatához speciális szerepet szánok, vagy lepecsételni
akarom a szerepét, akkor gondoskodom arról, hogy akár párbeszédimában,
akár istenélményben, akár Lélekkeresztségben félreérthetetlen módon juttassam azt az illető tudomására.
Megáldalak benneteket a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
3881.
Kérdező: NEKÜNK LEGFONTOSABB JÉZUS!
HANG: "Drága Gyermekeim!
Miután médiumom elolvasta a neki átadott írásotokat, Én, Jézus, arra
indítottam, hogy adja át egyik testvérének, akin keresztül üzenni fogok nektek.
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Azért tettem így, mert fontosnak tartottam. Azért tartottam fontosnak,
hogy ne legyen bennetek semmi gát, semmi előítélet médiumommal szemben, és ha bensőleg valóban tisztulni, erősödni akartok, akkor a megbeszélt
napok bármelyikének estéjén fölkereshessétek őt.
Ti azt mondottátok neki, hogy nem azért keresitek fel, hogy igazat adjon nektek, hanem azért, hogy általa az Én, a ti Jézusotok véleményét halljátok. Tehát annak a Jézusnak a véleményét akarjátok hallani, akinek sok mindenben szöges ellentétes a véleménye azzal, akit ti oly nagyra becsültök,
amint erről írásotok elején tanúságot is tesztek.
Soha senkit ne kérjetek fel esküdözésre! Ezt kifejezetten megtiltottam,
amikor emberként közöttetek jártam! A teremtmény szívéből jövő eskü soha
nincs szinkronban Velem!
Nagy szeretettel kérlek benneteket, hogy nagyon komolyan tanulmányozzátok evangéliumaimat! E nélkül a megtévesztés szelleme, aki mérhetetlenül nagyobb okossággal rendelkezik, mint bárki a Földön, tévútra fog vinni
benneteket, minden jó szándékotok ellenére.
Nem elég a jó szándék! Nem elég az „újjászületés” sem! Gondolkodásátalakítást nem lehet senkinek „üzenetek” révén eljuttatni a fejébe. Ezt nektek kell megtennetek az Én, a ti Jézusotok evangéliumai alapján. Minden
más, ami nem ezt tartja a legfontosabbnak, félrevisz benneteket!
Megáldalak benneteket az ALÁZAT LELKÉVEL!"
*****************************************************
3882.
Kérdező: AKIKNEK LEGFONTOSABB JÉZUS
VALÓ ZÉNÓ MÉDIUM ÁLTAL KÜLDÖTT VÁLASZ

Kedves Barátaim!
A HANG-médium átadott nekem (Való Zénó 2360 Gyál) egy írást,
amelyre Jézus, a szeretet Istene, általam szeretne válaszolni nektek. Halljátok
hát, és fogadjátok szeretettel!
HANG: "Drága Gyermekeim!
Szívből örülök nektek, és már a bevezetőm elején áldásomat adom arra
a szándékotokra, amelyben egyre jobban meg akartok ismerni Engem, Jézust,
és ennek tükrében életeteket Hozzám igazítani.
Minden olyan szándék, amely a szeretetben való növekedést irányozza
meg, Tőlem van, és Velem is marad mindaddig, amíg e szándék nem válik
öncélúvá!
Az a problémakör, amely benneteket foglalkoztat, teljesen általános jelenség ma a világotokban. A szellemvilág felé való kinyílás, a médiumítás,
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ma már nagyon gyakori tevékenység köztetek, amire, sajnos, nagyon kevesen
vagytok szellemileg, értelmileg felkészülve.
A tiszta szándék feltétlen feltétele a Velem és angyalaimmal való kapcsolat kialakításának, de önmagában ez nem elég!
A megtévesztő ugyanis működik. Tiszta szándékotokat nem, de látásotokat el tudja homályosítani, ha értelmetekkel nem tudtok megnyugtató választ találni problémáitokra. Médiumom, akinek kérésére e levelet diktálom,
tucatnyi hasonló szellemi kapcsolatokkal rendelkező embert, de önmagát is
beleértve, nem tud olyan esetről, ahol a megtévesztő ne akarta és ne tudta
volna az ember látását az értelmén keresztül összezavarni, elködösíteni,
iránytalanná tenni, több-kevesebb sikerrel.
Az értelem, a józan ész használatát azért kérem tőletek, mert a gondolkodás-átalakítás felvállalása nélkül még megtérés sem lehetséges, nemhogy
egy bensőséges, közvetlen kapcsolat kialakítása Velem, amelyre mindannyian jogosan vágytok. Az Én kegyelmem csak abban az irányban fejti ki áldását, amerre az értelmetek nyitott, és így tud bennetek olyan gondolatokat,
cselekedeteket elindítani, amelyekben azt élitek meg, hogy nem bábuknak teremtettelek titeket, hanem szabadságra, és nagyon is felelősek vagytok magatokért.
Most rávilágítok arra a területre, amelyen nektek is jelentősen fejlődnötök kell. Ez pedig a gondolkodás-átalakítás!
Higgyétek el, hogy Én, Jézus, tényleg átadtam nektek mindent az evangéliumokban, ami az erkölcsi magatartásotokat, a boldogságotokat, az örök
életet illeti. Ha nem így lenne, Én lennék a világ legnagyobb megtévesztője,
nem pedig a világ világossága, a MEGVÁLTÓ ISTEN.
Keresztelő János, aki földi működésem megkezdése előtt bűnbánó lelkeket tisztított meg, és készített fel a Velem való találkozásra, nem akárki
volt (Mt11;11), de a gondolkodás-átalakítást ő sem kerülhette el (Mt 11;3-6).
Tévedtek, ha azt gondoljátok, hogy titeket kevésbé szeretlek! Mert
ahogy Keresztelő Jánosnak, az összes prófétának és szenteknek Hozzám kellett és kell igazítania a gondolkodását az idők végezetéig, ugyanúgy kell
minden Engem kereső, jó szándékú embernek is, és nem fordítva!
Nagyon fontos, hogy ne Engem, Jézust, akarjatok az Általam teremtett
lények tanításához igazítani, hanem az összes tanítást, amit kaptok, még akkor is, ha Rám hivatkozva mondják, vessétek össze a Lelkem által sugalmazott evangéliumokban leírt saját szavaimmal. Minden írást, még a Bibliát is,
az Én fényemben vizsgáljatok! Abba ne menjetek bele, hogy az evangéliumokból ezt meg azt a részt kihagyták, ezért nem használható. Még egyszer
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mondom: Mindent átadtam nektek! Ti sem engeditek, hogy valaki lelopja
gyermekeitek reggelijéről a vajat és a szalámit, ha iskolába külditek őket.
Higgyétek el, Én, Jézus, sem vagyok rosszabb nálatok. Ezért szeretettel kérlek titeket, hogy csak olyan szellemeknek, embereknek tanításait fogadjátok
el, amely tanítások az Általam elmondottakkal azonosak, és akik életükkel,
cselekedetükkel igyekeznek is ennek megfelelni!
Ha továbbra is ilyen őszinte szándékkal kerestek Engem, és vállaljátok,
hogy rendszeresen tanulmányozzátok az evangéliumokat, akkor Lelkem irányítása mellett az Én valódi hangom fog felerősödni bennetek, és képesek
lesztek áldásomat szándékom szerint közvetíteni önmagatok és minden jó
szándékú ember javára.
Nagyon szeretlek, és végtelenül örülök nektek.
Megáldalak titeket az
ALÁZAT, a TANULÉKONYSÁG és a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
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TARTALOM JEGYZÉK
Sorszám
3755. ELŐSZÓ
3756. Kérdező: HÁLA A MEGSZÓLÍTÁSÉRT!
Hálát adok a „Drága Gyermekem” megszólításért!
3757. Kérdező: ISTEN MINDIG A SZERETET NÖVEKEDÉSÉRE SZÓLÍT
FEL
1. Isten szólított fel engem szentgyónásra, szentáldozásra? 2. Néha nehéz az
életem.
3758. Kérdező: HELYRE TUD ÁLLNI VALAHA AZ ÉLETEM?
1. Kétszer elvált, asztmás beteg vagyok. Talpra tudok állni? 2. Álmomban azt
mondta valaki, hogy már sokat szenvedtem.
3759. Kérdező: MI INDÍTOTT ARRA, HOGY A FÖLDRE JÖJJEK?
Miért jöttem le a Földre?
3760. Kérdező: KLEPTOMÁNIÁS VAGYOK?
1. Van olyan, hogy kényszer hatása alatt vesz el valaki valamit? 2. Mehet-e
áldozni az ilyen ember?
3761. Kérdező: EGY HIT TERJESZTÉSÉRŐL
Egy terjedő 'HIT'-ről kérdezem a HANG-ot.
3762. Kérdező: SZERETNÉK MÁSOK LELKÉBE BELELÁTNI!
1. Miért nem akarja apám az Isten kegyelmét és szeretetét elfogadni? 2. Miért nem akarja Isten szolgáját, a papot elfogadni? 3. Miért emlegeti az ördögöt?
3763. Kérdező: NEM SZÍVESEN MEGYEK EGY GYÜLEKEZETBE!
1. Férjem miatt sokat szenvedek. 2. Nem akarok gyülekezetbe járni. 3. Sokat
emlegetik az ördögöt.
3764. Kérdező: SÚLYOS CSALÁDI GONDOM VAN!
1. Mi a terve az Úrnak velem? 2. Fiam kábítószerezik. Nem tud leszokni. Mit
tegyek? 3. Üzleti vállalkozásunk csődbe ment.
3765. Kérdező: ELIGAZÍTÁST KÉREK!
1. Egy megkereszteltnek kérek útbaigazítást! 2. Felnőtt gyermekeim és kapcsolataik hitetlenek. 3. Írhatok nekik valami építő levelet?
3766. Kérdező: ANYÁM NAGYON ROSSZKOR MENT EL!
1. Miért pont most ment el az édesanyám? 2. Mi van édesanyámmal?
3767. Kérdező: HIÁNYZIK NEKEM A HANG HANGJA!
Miért nem szól már hozzám a HANG.
3768. Kérdező: NAGYON GYENGE VAGYOK
Gyakran nagyon gyengének érzem magam.
3769. Kérdező: JELEN KAPCSOLATOM TARTÓSSÁGÁRÓL
Bízhatom-e jelen kapcsolatomban? Közelebb visz Hozzád?
3770. Kérdező: ÁLMOMBAN A GOLGOTÁN VOLTAM!
Mit jelent álmom, amelyben láttam a keresztre feszítést?
3771. Kérdező: SZEÁNSZOKAT TARTUNK
Jó az, ha szeánszokat tartunk?
3772. Kérdező: ÁLMAIMRÓL
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3773. Kérdező: BIZALMATLAN, FÉLÉNK VAGYOK
1. Karmikus bűnök terhelnek? 2. Hogyan tehetem életemet teljesebbé? 3. Miért vagyok bizalmatlan, félénk még Veled szemben is?
3774. Kérdező: MAGAMÉRT, SZERETTEIMÉRT KÖNYÖRGÖK!
1. Szeretnék meggyógyulni! 2. Aggódom családjaim üdvéért. 3. Elhunytjaim
jó helyen vannak?
3775- Kérdező: AZ ENGESZTELÉSRŐL
1. Helyesen engesztelünk a templomban? 2. Mit tudunk tenni, hogy megmeneküljön a világ? 3. Mit kell tennünk másokért?
3776. Kérdező: SZENT ÉLETET SZERETNÉK ÉLNI!
1. Mi az életszentség? Hogyan érhető el? 2. Hogyan ismerhető fel teljes biztonsággal Isten akarata?
3. Hogyan lehetünk olyanok, mint a gyermek?
3777. Kérdező: NAGYON BIZONYTALAN VAGYOK
1. Nem vagyok biztos döntéseim helyességében. 2. Tele vagyok kisebbségi
érzésekkel. 3. Hol tartok most?
3778. Kérdező: SZERETNÉK BELELÁTNI A JÖVŐBE!
1. Kisfiam betegsége meggyógyul-e? 2. Nagy lelki fájdalmamban Jézus küldött valakit? 3. Megtalálom a visszavezető utat?
3779. Kérdező: CSALÓDÁSOK SOROZATA JELLEMZI ÉLETEMET.
Életem csupa szenvedések, csalódások sorozatából áll.
3780. Kérdező: MINT MEGTÉRT EMBER, NEM KAPOK MEGÉRTÉST
Megtértem, de társamtól nem kapok szinte semmi jót!
3781. Kérdező: ÖNGYILKOSOKRÓL
1. Ki volt valójában Krisna? 2. Az eddig őszintén Jézust követő öngyilkosokra mi vár? 3. Egy USA-ból származó kijelentést hogyan kell érteni?
3782. Kérdező: FÉRJEM ZAVARODOTT?
1. Férjem rendelkezik rendkívüli képességgel vagy zavarodott? 2. Miért nem
hívtak dolgozni? 3. Miért nincs sikerük gyermekeimnek a párválasztásban?
3783. Kérdező: JÓL SZERETNÉK ISTENSZERETŐ LENNI!
1. Mikor vagyok helyesen és elégségesen Istent szerető? 2. A „SZERETET”
könyv megijeszt.
3784. Kérdező: BÁNTANAK MULASZTÁSAIM!
1. Édesanyám a Mennyországban van-e már? 2. Férjem és édesapám sorsát
szeretném tudni!
3. Mulasztottam édesanyámmal kapcsolatban?
3785. Kérdező: MIT JELENTENEK ÁLMAIM?
1. Mire figyelmeztet két álmom? Mindkettő az égboltra irányult. 2. Hálás vagyok mindenért!
3786. Kérdező: NEM VAGYOK VALLÁSOS TÍPUS
Nem vagyok vallásosnak mondható.
3787. Kérdező: JELENÉSEKRŐL, LÁTOMÁSOKRÓL
1. Tőled vannak a kapott „jelenések”? 2. Aggódom hozzátartozóimért! 3. Halottaimról kérdezem Jézust.
3788. Kérdező: HIPNOTIZÁLTATHATOM MAGAMAT?
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3789.

3790.

3791.
3792.
3793.
3794.

3795.
3796.
3797.

3798.

3799.
3800.
3801

3802.

3803
3804.
3805.

1. Szabad-e hipnózisnak kitenni magamat? 2. Változtam-e az előző levelem
óta? 3. Meg nem született testvérem hol van?
Kérdező: SZÉTESETTNEK ÉRZEM MAGAMAT
1. Gyakran vagyok rosszul. Mit tegyek ellene? 2. Gyógyíthatok kézrátétellel?
3. Járhatok több közösségbe?
Kérdező: BIZTOS IRÁNYT MUTAT AZ INGA?
1. Ha Isten a körülményeimnek is az Istene, akkor miért nem kell körülményeinktől várni a boldogulásunkat? 2. Lehet olyan ingám, amelyet jó szellemek irányítanak?
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK!
Hogyan segíthetek annak, akit szeretek?
Kérdező: MIT KELL TENNEM CSALÁSOMÉRT?
Családom válságos helyzetben van. Mit tegyek?
Kérdező: FÉRJEM UTÁN KELL MENNÜNK?
Férjem különböző országokban akar lenni a családjával.
Kérdező: UTÓLAG NEM TUDOM, HOGY JÓL DÖNTÖTTEM-E?
1. Egy személyről kérek véleményt! 2. Akivel megismerkedtem, az segít tovább az életemen? 3. Jól döntöttem, hogy lemondtam egy üzletet?
Kérdező: EGY CSODÁLATOS ÉLMÉNYRŐL
Egy csodálatos kettős - boldog és fájdalmas - élményben volt részem.
Kérdező: SZERETNÉK A BOKOR KÖZÖSSÉGHEZ TARTOZNI!
Jézusom! A Bázis Közösség tagja szeretnék lenni!
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!
1. Hol tartok most? 2. Valakiről olvastam, hogy tud gyógyítani. 3. Karmikus
betegségem van?
Kérdező: ELÍTÉLHETŐ AZ, AKI LUSTA?
1. Elítélendő az, aki bár tehetné, de nem akar dolgozni? 2. Akik nem fogadták
el Jézust, azok miatt hiába jött el?
Kérdező: ISTEN SZERINTI ÉLETKÖZÖSSÉGRŐL
IMA.
Kérdező: REMÉLHETEK?
Van-e reményem, hogy viszontlátom azt, akit szeretek?
Kérdező: MIT TEGYEK SZEMEIM MEGJAVULÁSÁÉRT?
Egyik éjjel elment látásom 50%-a. Ez 24 óráig tartott. Mit tegyek, hogy ez ne
forduljon elő többé?
Kérdező: AGGÓDOM A JÖVŐNK MIATT
1. A jugoszláviai eseményekről kérdezem a HANG-ot. 2. Születendő gyermekemért aggódom.
Kérdező: SZERETNÉM VILÁGMÉRETBEN HALLATNI A HANGOT!
Szeretném világszintűen közkinccsé tenni a HANG-ot.
Kérdező: NAGYON SZENVEDEM ANYÁM HALÁLÁT!
Kimondhatatlanul fáj édesanyám halála!
Kérdező: FEJLŐDNI SZERETNÉK! HOGYAN TEGYEM?
1. Nem tudok túljutni önmagamon. 2. Jó a lelki fejlődésem útja? 3. Anyám
egyensúlyzavarban szenved.
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3806. Kérdező: NEM LÁTOK ELÉG TISZTÁN
1. Újjászülettem-e? Betegségem volt a lélek sötétsége? 2. Isten kegyelmének
összefüggései hogyan állnak össze? 3. Jó, ha sokat tanulok Rólad?
3807. Kérdező: FÉLEK A JÖVŐTŐL
Sok a rossz ember. Mit hoz a jövőnk?
3808. Kérdező: NYOMORULTNAK ÉRZEM MAGAMAT
Nagyon nyomorult vagyok lelkileg, szellemileg egyaránt.
3809. Kérdező: ÖNGYILKOS ANYÁMRÓL
Szeretetlen anyám öngyilkos lett. Inkább beteg volt, mint rossz.
3810. Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL
1. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot. 2. Miért kell annyit szenvednem?
3811. Kérdező: KISHITŰ VOLTAM?
1. Mi a feladatom párom eltávozása után? 2. Nem volt elég a hitem?
3812. Kérdező: GYAKRAN ÁLMODOM ROMOS HÁZZAL
1. Miért álmodom gyakran, idegen, romos házzal? 2. Lelkileg, testileg vergődöm. Segíts rajtam, Uram!
3813. Kérdező: ÖNISMERETRE SZERETNÉK JUTNI!
1. Az angyalomhoz szoktam beszélni? 2. Mely hibáimat nem ismerem be? 3.
Mi a feladatom?
3814. Kérdező: ÁTOK ALATT VAGYOK?
1. Átok alatt vagyunk, mert nem járok a gyülekezetbe? 2. Sokat imádkozom.
Mégsem érzem Isten áldását.
3815. Kérdező: FÁJ, HOGY BÁNTOTTAM SZÜLEIMET
1. Mikor kérhetek bocsánatot meghalt szüleimtől? 2. Isten akarta, hogy így
alakuljon a sorsom? 3. Szeretem szüleimet.
3816. Kérdező:
Bűnbánat és szabadság
3817. Kérdező: VALÓBAN PRÓFÉTA LETTEM?
1. Volt egy látomásom, amelyet valaki megálmodott előre. 2. Prófétának pecsételtek le álmomban.
3818. Kérdező: HOGYAN LEGYEK KEZDEMÉNYEZŐ?
Szeretnék valakivel mélyebb kapcsolatba kerülni!
3819. Kérdező: FÁJ A MÚLTAM!
1. Nagyon nyomaszt a múlt. 2. Meddig gyermek valaki?
3820. Kérdező: BÍZHATOM MÉG HŰTLEN FÉRJEMBEN?
Lehet-e bíznom hűtlen férjemben?
3821. Kérdező: ERETNEKSÉGRŐL, SZEKTÁSSÁGRÓL...
Mondható-e eretneknek az, aki a HANG-könyvek szerint alakítja a gondolkodását?
3822. Kérdező: HANG-TÁBOR
Uram! A Te szavaiddal szeretnénk megnyitni ebben az évben a HANGTÁBORT.
3823. Kérdező: ÉN IS OKA VAGYOK FIAM HALÁLÁNAK?
1. Sokat gondoltam fiam halálára, s ez bekövetkezett. 2. Megakadályozhattam
volna fiam halálát?
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3. Van előre elrendelés?
3824. Kérdező: MIT ÜZENT ÉDESAPÁM?
Szeretném megkapni édesapám üzenetét!
3825. Kérdező: NAGYON NYUGTALAN VAGYOK
1. Miért van lelkiismeret-furdalásom, nyugtalanságom? 2. Nem találom helyet. 3. Minél tisztábban akarok látni, annál több a problémám.
3826 Kérdező: GYÖTÖRNEK A SZELLEMEK
Kinyíltam a szellemvilág felé, és most e szellemek gyötörnek.
3827. Kérdező: LEHETÜNK AUTOMATÁK?
1. Félrevezethet az őrangyalom? Mi a neve? 2. Megértő társra vágyom. Hogyan találhatom meg őt?
3. Lehetünk automatikus eszközök Isten kezében?
3828. Kérdező: HÁZASSÁGKÖTÉSRŐL
Hányszor lehet házasságot kötni?
3829. Kérdező: AKIT SZERETEK, FELELŐTLEN
1. Egy bohém, csapodár embert szeretek. Mit tegyek? 2. Miért nem tudok
férjhez menni? 3. A REIKIT szabad használni?
3830. Kérdező: SZERETNÉK ÚJ ÉLETET KEZDENI!
1. Férjem féltékeny a képességeimre. 2. Hazajöttem külföldről, új egzisztenciát teremteni. 3. Fiam és férjem helyteleníti döntésemet.
3831. Kérdező: MILYEN VAGY, URAM?
1. Kívül, belül, testileg, lelkileg csupa csődtömeg vagyok. 2. Mit tegyek? Haragszol valamiért? 3. Te általában boldog vagy, vagy szomorú?
3832. Kérdező: NEM ÉRTEM MAGAMAT
1. Miért nem szeretnek engem testvéreim jobban? 2. Miért nem találok társat
magamnak?
3833. Kérdező: MIT ÜZEN NEKEM JÉZUS?
Van-e valami üzenet számomra Jézustól?
3834. Kérdező: MIÉRT LETT FÉRJEM ÖNGYILKOS?
1. Férjem öngyilkos lett. Hogyan tehette ezt? 2. Helyt tudok majd állni gyermekeimmel kapcsolatban?
3. Lesz-e valaki, aki feledtetni tudja múltamat?
3835. Kérdező: ÁRTATLAN VAGYOK!
Párom betegsége miatt, engem vádolnak.
3836. Kérdező: PÁRKAPCSOLATI PROBLÉMÁIM VANNAK
1. Sorsszerű-e férjem korai távozása? 2. Lehet bűnösen szeretni? Párkapcsolati problémám van. 3. Fiam betegsége karmikus-e?
3837. Kérdező: MIÉRT JÖTTEM A FÖLDRE?
1. Megszentelni vagy megszentelődni jöttem a Földre? 2. Miért éri annyi kudarc az életemet? 3. Családom miért nincs megelégedve velem?
3838. Kérdező: ISTEN ÉS JÉZUS BÉKÉJE AZ KETTŐ?
1. Jézus békéje az Isten békéje bennünk? 2. Hogyan Isten Jézus?
3839. Kérdező: NEKEM IS DIKTÁL JÉZUS!
A HANG és egyéb szövegeket Jézus nekem is diktálni fogja.
3840. Kérdező: SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI!
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3841.

3842.
3843.
3844.
3845.

3846.
3847.

3848.

3849.

3850.
3851.
3852.

3853.

3854.

3855.

3856.

1. Mi az újjászületés? 2. Nincs isteni bizonyítékom arra, hogy Isten jó. 3. Átadtam magam Jézusnak, mégsem vagyok boldog.
Kérdező: TUDTOMMAL A SZENTLÉLEK MÁR NEM SZÓL
1. A Szentlélek nem szól közvetlenül ma az emberekhez. 2. Ön, a HANGkönyvek írója, az Isten kegyeltje?
Kérdező: ZILÁLT KAPCSOLATBAN ÉLEK
Van valakim, akivel a kapcsolatom zilált.
Kérdező: SEM LÁTNI, SEM AKARNI NEM TUDOK JÓL
1. Bután tudok szeretni. 2. Nem látom világosan, hogy mi az igazi teendőm.
Kérdező: GYERMEKPROBLÉMÁM VAN
1. Jól nevelem-e gyermekeimet? 2 Kemény kritikát kaptam valakitől.
Kérdező: JÉZUS SZENT SZÍVÉNEK KÉPÉRŐL
1. Jézus szíve képének ördögűző ereje van. 2. Nem szabad letagadni, ha valaki látta a Szűzanyát? 3. Jól értem, hogy Jézusnál van mindig a megoldás?
Kérdező: MEDDIG HÁZASSÁG A HÁZASSÁG?
1. Házasságom szentségi-e? 2. Harcoljak-e gyermekemért?
Kérdező: TÖRVÉNYEN KÍVÜLI KAPCSOLATBAN ÉLEK
1. Nem élek törvényesített kapcsolatban. 2. Szeretném gyermekemet becsülettel felnevelni!
Kérdező: ÜDVÖZÜLHETEK?
1. Az orvosra hallgatva abortáltam. Nyugtalan vagyok. 2. Beteg anyósommal
úgy bánok, mint ő velem. Rosszul. 3. Remélhetek-e üdvösséget?
Kérdező: ZAVARNAK A SZELLEMEK
1. Szellem-kapcsolatom miatt nagyon szenvedtem. Miért? 2. Az Úr volt velem megpróbáltatásaimban? 3. A szörnyű élmények óta nem találom helyemet.
Kérdező: NAPJAIM MEG VANNAK SZÁMLÁLVA
Rákos beteg vagyok. Van egy tízéves fiam!
Kérdező: BOCSÁNATOT KÉREK!
1. Hála mindenért. 2. Mi a terved velem? 3. Bocsásd meg vétkeimet!
Kérdező: JAVULNI SZERETNÉK MINDEN TEKINTETBEN!
1. Szeretnék jóban lenne testvéremmel! 2. Hogyan lehet a hiúság ellen védekezni? 3. Néha színeket látok mozogni magam előtt. Mi lehet ez?
Kérdező: ISTEN DÖNTÉSÉRE VÁROK
1. Isten szemében bűn-e a rokon-szerelem? 2. Fáj, hogy körülöttem csak boldog szerelmeseket látom.
3. Isten mikor dönt úgy, hogy társat ad mellém?
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!
1. Értelmetlennek látom az életet. 2. Hogyan tudnék segíteni másoknak, amikor magamnak sem tudok?
3. Kellene-e tárgymutatót készíteni a HANG-könyvekhez?
Kérdező: BIBLIA KÓDJÁRÓL, VERSEIMRŐL....
1. A Biblia kódjával kapcsolatban kérdezem a HANGOT. 2. Verseimmel
kapcsolatban kérdezem a HANGOT.
Kérdező: ELÉRHETEM VÁGYAMAT?
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Szeretnék pszichológus lenni!
3857. Kérdező: HOL TARTOK?
1. Helyes úton járok-e? 2. Szeretnék véleményt hallani a páromról!3. Imáimban Istenhez és nem Jézushoz fohászkodom.
3858. Kérdező: GONDBAN VAGYOK VÁLÁSOM UTÁN
Válásom után pénz-problémáim vannak.
3859. Kérdező: ISTEN PARANCSAIRÓL...
1. A tíz parancsról kérek részletes tanítást! 2. Gyermekeim mért engem választottak szülőnek? 3. Előttem álló utaimról kérek véleményt!
3860. Kérdező: MI LESZ VELÜNK?
1. Férjem elhagyott bennünket. 2. Visszajön-e valaha?
3861. Kérdező: SZERETNÉK MEGFELELŐ ÁLDÁSBAN RÉSZESÜLNI!
1. Egyik pünkösdi szentmisén tömjén illatot éreztünk. Miért? 2. Milyen áldást kell kérnünk, hogy ne legyünk önteltek?
3862. Kérdező: JÓ AZ, HA ELFOJTOM ÉRZELMEIMET?
1. Köszönöm a Lélekkeresztséget. 2. Véleményt kérek szolgálatomról! 3. Helyes-e a feltörő érzelmeimet elfojtani?
3863. Kérdező: KERESEM A HELYEMET
Uram! Hol a helyem a létben?
3864. Kérdező: VAN MEG NEM BOCSÁTHATÓ BŰN?
Mi a Lélek-káromlás? Hogyan nyilvánul meg?
3865. Kérdező: AZ ISTEN SZERINTI GYÓGYÍTÁSOKRÓL..
Miért tiltotta Jézus a gyógyítás után, hogy ezt terjesszék?
3866. Kérdező: MAGAMRÓL, BARÁTNŐMRŐL...
1. Csalódtam valakiben. Miért? 2. Jó úton haladok? 3. Barátnőm kapcsolatáról a jövőjüket illetően...
3867. Kérdező: JÓ AZ, HA SEGÍTEK ANNAK, AKI BÁNTJA AZ ISTENT?
1. Baj van leányom házasságával. 2. Segítek valakin, aki Istent rossznak
mondja.
3868. Kérdező: FÉRJEMRŐL, LEÁNYOMRÓL, MAGAMRÓL...
1. Megmenthető-e a házasságom? 2. Leányomnak lesz-e szerető apja, aki engem is elfogad? 3. Férjem boldogabb lesz-e mással, mint nálunk volt?
3869. Kérdező: VANNAK ÁLLATOK AZ ISTEN ORSZÁGÁBAN? 1.A feltámadás
után találkozunk-e kedvenc állatainkkal? 2. Mennyit kell még az emberek
üdvösségéért imádkoznom? 3. Találok-e magamnak megfelelő társat?
3870. Kérdező: MINTHA ISTEN IS A BECSTELENEKET SEGÍTENÉ!
1. Beleszerettem egy családos emberbe. 2. Házasságomat Isten előtt kötöttem.
3. Jobban járnak a becstelenek, mint a becsületesek?
3871. Kérdező: BŰNTUDAT GYÖTÖR
1. Társammal nem vagyok lelkileg, szellemileg szinkronban. 2. Egy abortusz
miatt gyötör a bűntudat.
3. Álmaimról...
3872. Kérdező: ELVI SZEMPONTOK...
„Sok-sok kérdés. És még mennyi lehetne...”
3873. Kérdező: URAM! SEGÍTSD MEG ÉDESANYÁMAT!
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Édesanyám mérhetetlen fájdalmára kérek enyhülést!
3874. Kérdező: FÉRJEMNEK NEM A CSALÁD A LEGFONTOSABB
1. Férjem nagyon ragaszkodik rokonaihoz. 2. Nagy gond számomra gyermekem viselkedése.
3875. Kérdező: EGY HANG-TÁBORI ÁLMOMRÓL..
Egy HANG-táborban történt álmomról kérek véleményt!
3876. Kérdező: ÁLMAIMRÓL...
1. Gyakran álmodom állatokkal. 2. Meghalt édesanyámmal álmodtam. 3. Kígyókkal álmodtam.
3877. Kérdező: SZERETNÉK JÉZUSI EMBER LENNI!
1. Rosszullétem okáról kérdezem a HANG-ot. 2. Álmomban egy világító szívet láttam, amely leszállt a Földre. 3. Néha idézetek jutnak az eszembe a Bibliából. Nem akarok hamis próféta lenni.
3878. Kérdező: MI A GONDOLKODÁS-ÁTALAKÍTÁS HÁTTERE?
Ha nem tudok rájönni, hogy valami miért jó nekem, akkor soha nem tudom
átalakítani a gondolkodásomat?
3879. Kérdező: TANÁCSTALAN VAGYOK
Nem tudom, mi tévő legyek!
3880. Kérdező: SZABÓ JÁNOS MÉDIUM
Uram! Kérlek, ismertesd velünk az Általad helyesnek tartott életközösség tartalmát!
3881. Kérdező: NEKÜNK LEGFONTOSABB JÉZUS!
3882. Kérdező: AKIKNEK LEGFONTOSABB JÉZUS
VALÓ ZÉNÓ MÉDIUM ÁLTAL KÜLDÖTT VÁLASZ
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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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