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4131.                                     ELŐSZÓ 

 

 Köszönöm, Jézusom, a sok drága ajándékodat! Köszönöm, hogy 

boldoggá tettél! Úgy érzem, mindent megadtál médiumod által. Általa 

boldoggá lett az életem, és még sok más embernek is az élete. Így 

megtaláltuk Hozzád, Krisztusunkhoz, vezető utunkat. 

 Ma már úgy érzem, hogy a HANG-könyvek nélkül nem volna 

érdemes élnem. Ez egy igazi KINCS! ARANYBÁNYA számomra! Csak azt 

tudom mondani Jézusom, hogy nincs rá szó, hogy  ki tudjam fejezni hálámat, 

köszönetemet valamilyen módon a sok segítségért, az Irántad érzett 

mélységes szeretetemmel. Bárhogy is akarom formába önteni, nem tudom! 

Uram, ha azt mondod, hogy a földi élet maga a pokol, akkor én megélem a 

Paradicsomot ebben a pokolban. 

 Tudom, nagy szavak ezek, de állandóan érzem lelkemben Isten 

boldogító jelenlétét. Isten országa valóban bennünk van! (Lk 17;20-21/ Róm. 

14;17) Tökéletesen, mint Célban, kiteljesedni az Úrban! Az ÚT, amely 

Hozzád vezet, minden nehézség ellenére: GYÖNYÖRŰSÉGES! Kérem a 

HANG-ot, (Jézust), ne hagyjon el engem soha! Amerre megyek, mindenütt 

Rád találok, amerre nézek, mindenütt Téged látlak. Amikor kereslek, Téged 

fedezlek fel! Ha szólok Hozzád, Te válaszolsz nekem! Amikor Hozzád 

imádkozom, Te meghallgatsz engem! Te vagy az Egyetlenem és Mindenem! 

Mindig és mindenütt Téged szeretlek, amíg élek! 

 Hála és köszönet az Úrnak! Ezer köszönet Dombi atyának! Kívánom, 

hogy még sok HANG-kötetet tudjon megírni mindazok lelki fejlődésének 

elősegítésére, akik igénylik a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal való 

találkozást. 

 

2000. január 25. 

                                                           Özv. P. Péterné 
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4132. 

Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL... 

 Egy csodálatos álomról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 A Földön az Isten iránti szeretet elsősorban nem élvezet, hanem 

áldozat. Ez azt jelenti, hogy míg Isten közvetlenül is ki tudja mutatni 

irántatok megélt szeretetét, és ezt meg is teszi, de csak ritkán, mert a földi 

élet nem arra való, hogy állapotszerű érzelmi boldogság járjon át benneteket. 

A földi élet pontosan arra való, hogy a gondolkodásotok átalakítása 

segítségével tegyetek tanúságot Isten iránti szeretetetekről az emberek 

szolgálata által arról, hogy az igazi, örök hazátok a mennyben van. A földi 

élet elsődlegesen arra való, hogy ti mutassátok ki Isten iránti szereteteteket 

az emberek, főleg az ellenségeitek iránti szeretetetek által. Ti csak elmondani 

tudjátok Istennek, hogy szeretet él bennetek Iránta. Ennek kimutatása csak 

olyan áldozatok árán igazolható, amely vele jár az emberek szolgálatával.  

Te annyira szereted Istent, amennyire szereted embertársaidat. Annyira 

szereted embertársaidat, amennyire segítesz a rászorulókon. Az, hogy nem 

ártasz senkinek, megbocsátasz mindenkinek, még nem elég, de feltétlenül 

szükséges, hogy ne légy ellensége önmagadnak. A másokon segítés - főleg 

azokon, akik nem tudják vagy nem akarják ezt viszonozni - az a terület, ahol 

felismerhető, hogy mennyire szereted Istent. Ne feledd: a te keresztednek is 

a függőleges szára a természeted, a vízszintes szára pedig a körülményeid. 

Keresztedről tehát a Földön le nem szállhatsz! E kereszted által kell 

megszentelődnöd! 

 Az a kereszt, amelyet kabátodra tűztem álmodban, pontosan azt az 

áldozatkészséget akarja jelezni, amely kell hogy jelen legyen a szívedben, 

hogy ne csak szavakkal szeress Engem, a te Jézusodat. 

(’Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen 

voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és 

meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre megkérdezik az 

igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy 

szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy 

befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy 

meglátogathattunk volna? ....- Bizony mondom nektek, amit e legkisebb 

testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.( Mt 25;35-40)' 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4133. 

Kérdező: HAMAR MEGBÍZOM AZ EMBEREKBEN 
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 1. Több helyen is kerestem lelkem nyugalmát. 

 2. Becsapnak az emberek. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Minden vallás, szellemi irányzat egy bizonyos speciális hitet 

képvisel. Ennek két oka van. Az egyik az emberi természet. Józan 

gondolkodással nem lehet belenyugodni abba, hogy a földi élet mulandósága 

kielégíthetné azt, aki boldog akar lenni. A másik pedig Én, Jézus, vagyok, 

aki mint valóságos ember, mint történelmi alak megjelentem a Földön azért, 

hogy elmondjam és megmutassam nektek azt az emberi életet, amely képes 

magában hordani, és képes kisugározni magából az égi békét. 

 Ha e kettőt szemléled, akkor beláthatod, hogy egyik sem lehet 

elégséges a másik nélkül. Ilyen értelemben a világotok ketté szakadt. 

Az egyik a keleti világ, ahol az ember különböző technikák 

alkalmazásával eljuthat olyan „megvilágosodásra”, amely megérteti vele azt, 

hogy céltalan, értelmetlen, ha valaki azért él, ami mulandó. 

A másik része világotoknak tud Rólam, de a sok zavaróállomás miatt 

torz képet alkot magának arról, hogy Én, Jézus, ki vagyok, miért jöttem, és 

mit kívánok tőletek. A különböző speciális hitek éppen azon szorgoskodnak, 

hogy hitvallásaik által elhitessék veletek, mit is akarok tőletek, holott ezt ők 

sem tudják helyesen és világosan. A helyes életszemlélet a következő: 

Az első fejezetben említett két ok kell hogy átölelje egymást. Vagyis, 

vállalnotok kell a megvilágosodás útját a gondolkodásotok átalakítása által, 

éspedig az Általam elmondott evangéliumaim alapján (Mk 1;15). Mivel ezt 

az óhajomat sem keleten, sem nyugaton egyetlen speciális vallás sem vállalja 

fel, ezért az általad is keresett benső békédnek az ára nem kevesebb, mint az, 

hogy osztoznod kell sorsomban, ha részese akarsz lenni boldogságomnak (Jn 

15;20).  

Én vagyok a szőlőtő, és azok, akik felvállalnak Engem, mint UTAT 

(senkinek nem ártani, mindenkinek megbocsátani, szolgáló szeretetben élni 

az okosság és az óvatosság megélésével), azok a szőlővesszők. Aki így él a 

Földön, hitben, éspedig univerzális hitben él! Tehát csak azt akarja 

másoknak, amit önmagának is kíván. Isten által elgondolt embernek lenni 

annyit jelent, hogy erre az univerzális hitre kell törekedni! 

2. Mivel úgy küldelek benneteket az emberek közé, mint bárányokat a 

farkasok közé, ezért az okosság és az óvatosság nélkülözhetetlen számotokra 

(Mt 10;16). Ezek hiánya olyan csalódásokba, fölösleges keresztek 

vállalásába sodor benneteket, amelyektől Én, Jézus, szeretnék megkímélni - 

amennyire lehetséges a szabadságotok megsértése nélkül - mindenkit, aki élő 

szőlővessző akar maradni a Magammal azonosított szőlőtőkén. 
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Abban biztos lehetsz, hogy soha nem engedek nagyobb keresztet 

cipelni senkinek, mint amennyit elbír, ha engeditek, hogy bennetek éljek! 

Én, Jézus, mindig biztosítom enyéimnek a megfelelő erőforrást (Mt 11;28)! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4134. 

Kérdező: VALAMI NAGYOT SZERETNÉK TENNI! 

 1. Betegségemmel kapcsolatban kérek konkrét választ! 

 2. Szeretnék különleges szolgálatot kapni! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

1. Két állítást mondok, s mindkettő igaz. Az egyik az, hogy minden 

betegségből meg lehet gyógyulni. A másik az, hogy mindig, mindenki 

hordoz magában valamilyen betegséget. 

A földi életet nem azért vállaltátok, mert itt van a mennyek országa, 

hanem azért, hogy felkészüljetek a mennyek országára. Kivétel nélkül 

minden betegség nagyszerűen alkalmas arra, hogy megfelelő eszköz legyen 

számotokra a szeretetben való növekedésre, ami a lényeg!  

Nagy tévedésben él az, aki úgy gondolja, hogy szeretni jobban lehet 

egészségesen, mint betegen. Szeretni annyit jelent, mint azt a jót akarni 

másoknak, amire képesek vagytok. Isten ezt a jót várja el mindenkitől. Se 

többet, se kevesebbet.  

Biztos lehetsz abban, hogy Én, Jézus, soha nem engedem meg, hogy 

nagyobb keresztet cipelj, mint ami feltétlenül fontos számodra ahhoz, hogy 

felkészülj a mennyek országára. 

Az igaz, hogy Én, Jézus, magam is gyógyítottam, amikor emberként a 

Földön jártam. De ezt soha nem azért tettem, mert többre értékeltem az 

egészséges embert, mint a beteget. Ami miatt gyógyítottam, annak egyetlen 

célja volt: Igazolnom kellett előttetek, hogy valóban Én vagyok az, akihez 

oda kell igazítanotok gondolkodásotokat, ha boldogok akartok lenni (Mk 

1;15). Amikor láttam, hogy nem értettek meg a meggyógyulni vágyó 

emberek, akkor távoztam arról a helyről (Mk 1;37-38). 

Nektek, földi embereknek két dologra van nagy szükségetek. Az egyik 

az, hogy növekedjetek a hitben. Vagyis mindent, ami mulandó, használjátok 

eszköznek arra, ami örök. A másik pedig az, hogy azt az új parancsot 

vállaljátok fel, amelyet Én, Jézus adtam nektek akkor, amikor azt mondtam, 

hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket (Jn 13;34). Tehát 

ne ártsatok soha senkinek, akarjatok mindig megbocsátani mindenkinek, és 

az okosság és óvatosság fegyelmezett magatartásával a szolgáló szeretet 
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legyen életetek értelme. Mivel bárányként kell élnetek a farkasok között, 

ezért fontos az okosság és az óvatosság. 

2. Ha nem ismered fel, hogy olyan különleges a feladatod, amit csak te 

valósíthatsz meg, akkor nem Istennek, hanem embereknek akarsz tetszeni, 

vagyis csodáltatni akarod magadat. Amíg ezt föl nem ismered, addig nem 

vagy alkalmas az Isten országára! 

 Élő hite annak van, aki nemcsak meg tudja különböztetni a 

mulandóságot az örök értékektől, hanem igyekszik arra is, hogy ne 

játszhasson fontos szerepet életében az, ami mulandó! 

 A boldogságát, tehát benső békéjét csak az tudja megtalálni, aki azt 

Nálam, Jézusnál keresi (Mt  11;29). 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4135. 

Kérdező: IMÁDKOZNI VAGY CSELEKEDNI? 
 1. Az ima vagy a kötelességteljesítés a fontosabb? 

 2. Bátran kérdezhetem a HANG-ot? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Amikor valaki Értem és Velem teszi azt, ami a kötelessége, akkor 

imádkozik a legszebben. Az ima, mint időtöltés, önmagában értelmetlen. 

 Dicsőítő imára azért van szükségetek, hogy rálássatok szívetekkel 

arra, mennyire szeretlek benneteket. Kérő imára pedig azért, hogy 

felismerjétek kicsiségeteket. Mindkettő tehát ESZKÖZ!  

A kötelességteljesítés viszont több, mint eszköz. Feltétlen feltétele 

annak, hogy növekedni tudjatok abban a szeretetben, amelyről azt 

mondottam, hogy új parancsot adok nektek (Jn 13;34). 

2. Médiumomnak azért adtam ezt a szerepet, hogy kérdéseitekre rajta 

keresztül válaszoljak, mert világotokban nagyon sok a zavaróállomás, és a 

téveszmék kavalkádjában így akarlak eligazítani benneteket. Nincs más ÚT, 

amely már itt a Földön is benső békét tudna adni, mint az, amellyel Magamat 

azonosítottam. A boldogság és a bódultság ellentétes tartalmakat hordoznak. 

A boldogság a Rám, Jézusra találtság öröme. A bódultság önbecsapás rövid 

távon. 

Kérdezz bátran! Szavaimban nemcsak igazság van, de erő is ahhoz, 

hogy amit igaznak látsz meg Általam, azt vállalni is tudd. 

Nagyon szeretlek,  és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4136. 

Kérdező: MAGATARTÁS PROBLÉMÁIM VANNAK 
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 1. A kapott információk egyeztek akaratoddal? 

 2. Jelenlegi kapcsolatom hordozza áldásodat? 

 3. Lehetek határozottan visszautasító? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Amikor Isten akaratáról van szó, akkor különbséget kell tennetek 

az általatok megvalósítható erkölcsi cselekedetek és „egyéb” események 

között. Ami az „egyéb” eseményeket illeti, ezek csak akkor kedvesek 

Előttem, Jézus előtt, ha Hozzám visznek közelebb, ha azt a célt szolgálják, 

hogy Velem mélyüljön a kapcsolatotok. Ha nem erre irányulnak, akkor 

károsak. 

 2. E második kérdésedre is hasonló választ kell adnom, mint adtam 

az elsőre. A szellemi lények, tehát egyetlen  ember sem lehet játékszere, 

csupán szórakoztató partnere a másiknak! Minden ember életének az a célja, 

hogy segítője legyen embertársának abban, hogy Én, Jézus, abszolút 

elsőként, tehát CÉLKÉNT szerepeljek mindenki életében.  

Isten mindenkit Önmagára teremtett! Én, Jézus olyan szőlőtőke 

vagyok, aki saját lelkétől, lelkéből élő vesszőknek akar tudni benneteket. 

Csak így teremhettek maradandó gyümölcsöt. Azt a „vesszőt” pedig, aki 

nem ezt teszi, Atyám lemetsz Rólam, és „tűzbe” vetik (Jn 15;1-6)! 

3. Minden személlyel, tárggyal, eseménnyel szemben visszautasítóan 

kell viselkedned, ha azt veszed észre, hogy ezek bármelyike el akar 

távolítani téged Tőlem! Ezzel a magatartásoddal igazolod azt, hogy abszolút 

Első vagyok életedben! 

Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

4137. 

Kérdező: SZERETNÉLEK MEGTAPASZTALNI, URAM 

 1. Éreztesd velem, hogy a Győztes oldalán állok! 

 2. Áldj meg a hazataláltság örömével! 

 3. Apámtól várok üzenetet. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. „Az igaz, a hitből él (Róm. 1;17)!” „Boldogok, akik nem látnak, 

mégis hisznek.(Jn 20;29)” 

 Te pontosan azért jöttél a Földre, hogy hitben elfogadd, amit 

születésed előtt, „látásban” elutasítottál. Ez nem jelenti azt, hogy aki Engem, 

Jézust, hitben elfogad, ne élne meg égi békét a szívében, de ez nem fizikai, 

hanem erkölcsi bizonyosság! 
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 2. Az élő hit megelőlegez valamit abból az örömből, amit a színről 

színre látás fog beteljesíteni. Érzelmi szinten ez a Földön állapotszerűen nem 

lehetséges. A Föld nem Mennyország! 

 Amint a hit látássá, úgy a remény birtoklássá kell hogy váljék akkor, 

amikor befejeződik földi vándorlásod. A reményből élés és a hitből élés 

ugyanazon érem két oldala. 

 Keresztedet, amely nem más, mint  természeted és körülményeid 

ötvözete, naponta fel kell venned, ha követni akarsz Engem, a te Jézusodat 

(Mt 16;24)! 

 A hazataláltság öröme tehát azonos a reményből éléssel, amint az 

utazónak a bizonyossága valóság a cél szempontjából, ha megfelelő vonatra 

szállt. 

 3. Azok, akik már átlépték a földi lét határát, nem rendelkeznek 

korlátlanul önmagukkal. Ha lelked fejlődése szempontjából szükséges, hogy 

üzenetet kapj attól, akitől ezt várod, akkor meg fogod kapni akár álmodban, 

akár más formában. De feltétlenül törekedned kell arra, hogy ezzel a 

vágyaddal se légy megkötözött. 

 Mivel médiumomnak küldtél bizonyos imákat, s erre is választ vársz, 

hát mondok pár szempontot ezekkel kapcsolatban is. 

 Aki imádkozik, az lelkét az Istenhez emeli. Kérdés tehát, hogy miért 

emeli valaki lelkét az Istenhez. Ha azért, hogy jobban lássa saját teendőit, ha 

azért, hogy jobban lássa Istentől kapott lelki gazdagodását, és ettől még 

nagyobb hála gyúljon ki a  szívében, ha azért, hogy növekedjék a 

szeretetben, tehát ha azért, hogy nagyobb egyértelműséggel tudja vállalni 

élete keresztjét,  akkor ez a lelki Istenhez-emelés feltétlenül gyümölcsöző 

lesz számára. De ha valaki elsődlegesen, sőt, kizárólag azért emeli lelkét 

Istenhez, hogy Őt, az Istent, „jobb belátásra” bírja, tehát döntését 

megváltoztassa, akkor az illetőnek az ilyen imája fölösleges időtöltés. 

 Az általad elküldött imákat tehát lehet helyesen  és lehet helytelenül 

is elmondani. Erkölcsi értékét tehát a CÉL adja meg! 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4138. 

Kérdező: CSALÁDOMÉRT AGGÓDOM 

 1. Hálás vagyok, mint gondozónő, Istennek, a munkámért. 

 2. Fájlalom, hogy családom nem vallásos. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A szenvedőkben valóban Én, Jézus, várom, hogy kimutassátok 

Irántam való szereteteteket. Valóban boldog ember az, aki a szolgáló 
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szeretetben látja földi élete értelmét! Hidd el, Engem, Jézust, nem lehet 

nagylelkűségben felülmúlni! Neved föl van írva a mennyben! 

 2. Családod tagjairól tudnod kell, hogy ők jobban enyéim, mint a 

tieid! Az természetes, ha szeretsz Engem, akkor neked is fáj az, ami Nekem, 

a te Jézusodnak fáj. De aggódnod nem kell miattuk. Kétségtelen, hogy sok 

lelki szenvedéstől kímélhetnék meg magukat, ha értem, Jézusért, élnének, de 

senkit nem lehet kívülről jobb belátásra bírni. Feltétlenül Hozzám fognak 

térni ők is. De hogy mikor, ez tőlük függ! A te feladatod az, hogy vegyék 

észre rajtad azt a szívbékét, amit a világ nem adhat, és el sem vehet tőled.  

Mivel a Tőlem kapott boldogság a különbözőségek dinamikus 

harmóniája is, ezért te arra törekedj, hogy otthonodban a béke angyala légy! 

 Imáid és szereteted kiáradása nem lehet hiábavaló! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4139. 

Kérdező: NEM TUDOM FELDOLGOZNI BETEGSÉGEMET 

 Betegségem lelki problémát jelent számomra. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Három szempontra hívom fel figyelmedet. 

1,  Te is adósságtörlesztésre is jöttél a Földre. Ez azt jelenti, hogy 

sorsvonaladon lévő görcseidet azért kellett vállalnod, mert megbánva 

helytelen döntéseidet, így lehet reményed arra, hogy Rám találj. 

2, A karmikus nehézségek türelmes felvállalása által olyan szívbékének 

befogadására leszel alkalmas, amely szívbékének velejárója az, hogy vagy 

csökken, vagy teljesen meg is szűnik karmikus betegséged keresztje. 

3, Én, a te Jézusod soha nem engedem meg, hogy erődön felüli keresztet 

kelljen viselned. Közvetlen erőforrásként élek, vagyok kegyelmi módon a 

szívedben. Ahogy erősíted (gyakorlod) hitedet, úgy tudsz e forrásból egyre 

többet meríteni ahhoz, hogy te is égi béke légy a Földön. Közvetve pedig 

családod magatartásából is meríthetsz erőt annak belátására, hogy jó az 

Isten! 

 Lelked nyugtalansága kísértés. Imáid, Belém vetett bizalmad mindig 

lehetővé teszi Számomra, a te Jézusod számára, hogy átsegítselek azokon a 

lelki sötétségeken, amely senki számára sem kerülhetők ki, ha Én, Jézus, 

vagyok valakinek a legfontosabb. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4140. 

Kérdező: JÁRNAK ITT UFOK? 
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 Ki az, aki magát UFO-nak mondja? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Az illető semmiképpen sem az, akinek mondja magát. 

 A hit és a hiszékenység között akkora a különbség, mint egy virág és 

egy művirág között. A virág ÉL! A művirág csak mutogatni tudja magát, de 

nincs benne élet. Illata csak akkor van, ha kívülről locsolnak rá illatot. 

 Az az ember, akiről te kérdezel, egy olyan művirág, amely csak a 

hiszékenyeket tudja elbűvölni, de azt, akinek hite van, nem! A hit egy olyan 

élő Istenbe vetett bizalom forrását nyitja meg, amely épít, buzdít, vígasztal. 

A hiszékenység pedig babona. Vagyis olyan erőt tulajdonít valaminek, amit 

annak az Isten nem adott. A hit belülről, a benned élő Istenből kapja éltető 

erejét. A hiszékenység, tehát a babona, kívülről, megtévedt, hiszékeny, 

ostoba emberektől kap olyan cicomát, amely által kelletni tudja magát. 

 Soha senki nem születik gyógyítónak! Nem, mert soha senki nem 

születik le a Földre azért, hogy testileg egészségessé váljék. Mindenki azért 

születik, hogy abban a szeretetben tanuljon meg növekedni, amelyről Én, a te 

Jézusod ezt mondtam: „Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek 

titeket (Jn 13;34)”. 

 Bizonyos értelemben mindenki tud segíteni másokon, s ezt lehet 

gyógyításnak is nevezni olyan értelemben, hogy akinek könnyíted testi 

fájdalmát, nagyobb lehetőséget kap arra, hogy szélesebb körben, tehát 

nagyobb felelősséggel élje életét. A szeretetben mindig van olyan gyógyító 

erő, amely eszközként segíteni képes másokat Hozzám, Jézushoz. De soha 

nincs, az Általam végzett gyógyításokban sem volt, önmagában értéke. 

 Az emberek által történő misztikus „beavatások” olyan praktikák, 

amelyek a fekete mágia terjedését segítik elő. 

 Ami pedig az orvostudomány gyakorlatán kívüli gyógyítások pénzre 

vonatkozó részét illeti, hát arról azt kell mondanom, hogy az, aki magát 

gyógyítónak mondja, csak akkor jogosult némi anyagi támogatás 

elfogadására, ha már meggyógyította a beteget. De a kezelésért és főleg a 

„beavatásért” SOHA! Még a papszentelést sem szabad pénzért végezni! 

 Összegezem az eddig mondottakat. Sem te, sem más nem születtetek 

gyógyítónak. Mindannyian arra születtetek, hogy Engem, Jézust, egyre 

jobban megismerjetek, másokkal is megismertessetek, szeressetek és 

másokkal is megszerettessetek, és azáltal, hogy befogadtatok életetekbe, 

Lelkem által újjászületve üdvözüljetek! 

 Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 

******************************************************* 
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4141. 

Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL... 

 Álmaimról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Te magad vagy az a „kicsi, de barátságos ház”, amelyet álmod 

kivetített belőled. Amit pedig hallottál a „MIATYÁNK”-kal és a 

„bolygóközi vasút”-tal kapcsolatban, arról azt kell mondanom, hogy 

tudatalatti részed helyesen érzékeltette veled azt, hogy a legszentebb 

imádságotok, a MIATYÁNK, valóban az egész univerzumot átjáró ima. A 

világon bárhol, ahol szellemi lények vannak, bármilyen valláshoz is 

tartoznak, a MIATYÁNKOT őszinte szívvel imádkozhatják. Ez az IMA, a 

maga megszentelt tartalmával, az egész világmindenséget egységben tartja! 

 A „tűz”, amelyet láttál, azt a tisztító erőt szimbolizálta számodra, 

amely előtted járt (hátad mögött házak és a temető), amint földi életed a 

mulandóságban az örök élet felé tart. De nemcsak tisztító erőt jelenített meg 

az furcsa „tűz”, hanem bölcsességet adó benső világosságot, fényt is. Ezért 

tudtál „nem”-et mondani a beléd hatolni akaró ártó szellemnek, aki egy 'R' 

nevű asszony képében közeledett feléd. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4142. 

Kérdező: KELL ENGEDELMESKEDNÜNK? 

 Szükséges az, hogy engedelmesek legyünk? 

HANG: "Kedveseim! 

 Még Isten sem kíván senkitől olyan engedelmességet, amit az illető 

nem tud értelemmel valamiképpen helyeselni! Az engedelmeskedtetés a 

kaszárnyák világa. A szeretet Istene csak ajánlja, hogy hallgassatok Rá, 

vagyis gondoljátok át azt, amit kér tőletek. Azért van joga erre kérni 

benneteket, mert ti tapasztalatból tudjátok, hogy az Istennek gondja van az 

övéire. 

 Az a felekezet, az az intézmény, amely nem Isten szeretetén 

nyugszik, mindig tart attól, hogy kártyavárként összeomlik, ha 

engedelmeskedtetéssel, szankciókkal nem igyekeznek azt vezetői 

összetartani. Ez a megnyilvánulásuk különösen veszélyes, ha Istenre 

hivatkozva teszik ezt az intézmény hatalmasai. Azért veszélyes ez 

különösen, mert legtöbb jó szándékú ember inkább hiszékeny, mint hívő, 

inkább hárítja át a felelősséget parancsnokaira, semmint saját belátását 

követve szankciók helyett érveket várna parancsnokaitól. Azok pedig, akik 

parancsolgatni szeretnek, sokkal szívesebben alkalmaznak szankciókat, mint 
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érveket, felsőbbrendűségük érdekében. E kettő aztán együtt olyan 

intézményt képes kialakítani, amely életre-halálra tud harcolni a hozzá 

hasonló intézménnyel. Ezért mondható, hogy a vallásháborúk voltak, vannak 

és lesznek a legborzalmasabb háborúk. 

 Azért van józan eszetek, azért élek Én, Jézus, bennetek boldogító 

módon, azért írták le az Általam kiválasztott emberek az evangéliumaimat, 

hogy ezek alapján Rám, Jézusra, hallgatva az alapalázat birtokában 

ÚTKÉNT merjetek vállalni Engem! (Alapalázat = a felismert jóért minden 

gyalázatot vállalva nyitottnak lenni az esetleges jobb irányában. Ez a JOBB 

csak Rám, Jézusra, hivatkozva lehetséges, mert Én, Jézus, mindent átadtam 

nektek. Magjában mindent, kifejtetten nem mindent. De amit kifejtettem, 

azzal soha nem lehet ellentétben az, ami magjában megtalálható az 

evangéliumaimban, és amit majd később, az idő tengelyén a Szentlélek 

kibont számotokra.) 

 Legyetek hát hűségesek a bennetek megszólaló lelkiismeretetek 

hangjához. Vagyis, csak arra a Szentlélekre hallgassatok, AKI bennetek 

Rám, Jézusra, hivatkozva közvetlenül tudja és akarja irányítani mindazokat, 

akik valóban befogadtatok Engem, Jézust, az életetekbe. 

 Megáldalak benneteket az ALAPALÁZAT LELKÉVEL!" 

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

4143. 

Kérdező: MIKOR TESZEM A LEGJOBBAT? 

 1. Mi a feladatom környezetemmel szemben? 

 2. A legjobb úton járok embertársaim javára? 

 3. Szakmámon belül vagy a gyógyításban van feladatom? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A környezeted az a rajtad kívüli világ, amely nem hordozza 

boldogságod, benső békéd forrását. Környezeted, s ebben első helyen vannak 

azok a személyek, akikkel együtt éled életedet, arra valók, hogy eszközök 

legyenek szíved békéjének megteremtésében.  

Olyankor, amikor abban döntesz, hogy kivel és mit kell tenned, az első 

és legfontosabb szempont az kell hogy legyen, ami téged bensőleg 

megnyugtat, még akkor is, ha nehéz, vagy ha környezeted ezt nem veszi jó 

néven. 

 2. Arra kell hát törekedned, hogy nekem, a te Jézusodnak felelj meg, 

aki benned élek boldogító módon. Amíg csak azt veszed tudomásul, hogy 

benned élek, nem lehetsz boldog. Minden, ami van, kénytelen azt képviselni, 

hogy benne élek! Csak azok a szellemi lények, tehát te is, lehetnek 

boldogok, csak azok élhetnek szívbékében, akik szívük szemével, tehát a 
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Földön hittel igyekeznek átélni, tudomásul venni, hogy Én, Jézus, mindenkor 

építeni, buzdítani és vigasztalni akarom azt, akiben élek. Ennek 

megvalósítása a gondolkodás-átalakítás útján történik, amelyet fel kell 

vállalnod. 

 3. Feltétlenül szakmádon belül kell kenyeredet megkeresned, s 

feltétlenül arra kell törekedned, hogy megfelelő eszközök segítségével 

másokat segíts rátalálni arra az ÚT-ra, amellyel Én, Jézus, azonosítottam 

Magamat (Jn 14;6). Tehát arra kell törekedned, hogy megtaníts másokat úgy 

szeretni, ahogy Én szerettelek benneteket (Jn 13;34)! Ennek természetesen 

feltétlen feltétele az, hogy te járd ezt az UTAT!  

A gyógyítás önmagában erkölcsileg nulla értékű! Bárki lehet boldog, 

szívbékét hordozó betegen, és bárki lehet boldogtalan, szívében nyugtalan 

egészségesen, és fordítva. 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4144. 

Kérdező: A MEDITÁCIÓRÓL... 

 1. Szeretnék meditációban fejlődni! 

 2. Szeretnék találkozni meditációban a Mesteremmel! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A meditáció nem cél, hanem eszköz! A meditáció tehát akkor jó, 

ha imaforma, de nem parttalan imaforma. Ha célod az, hogy a türelemben 

fejlődj, akkor meditációban magad elé kell képzelned azt a helyzetet, 

amelyben Engem, Jézust, azzal vádoltak, hogy ördögöm van, és látnod kell, 

hogy Én milyen nyugodtan reagáltam erre a képtelen vádra. Ha az áldozatos 

szeretetszolgálatban érzed magadat gyengének, s ebben akarsz erősödni, 

akkor képzeld magad elé Máriát, édesanyámat, ahogy elindul meglátogatni 

Erzsébetet, tudva, hogy Én, Jézus, már benne élek. Azért megy, hogy 

szolgálja őt. 

 Tehát akkor tudsz fejlődni a meditációkban, ha ezek azt a célt 

szolgálják, hogy az erényekben erősödj! 

 2. Mestered az Őrangyalod. Ő állapotszerűen benned él, tehát mindig 

kapcsolatban van veled, hogy segítségedre legyen. Akkor tudja ezt megtenni, 

ha hiszel abban, hogy Ő veled van, és akkor tud segíteni, ha nem Rá figyelsz, 

hanem arra a feladatra, amit tenned kell. Mestereddel tehát életszerűen nem a 

meditálásban, hanem feladataid gyakorlati megvalósításában tudsz 

találkozni! 

 Azok, akik arra figyelnek, hogy a szellemvilág lényei hogyan és mit 

tesznek bennük, s nem arra, hogy mit kell nekik tenniük, azok szinte biztos, 
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hogy előbb-utóbb tönkremennek idegileg. Igen, mert amint a fát 

gyümölcseiről, úgy a bennetek lévő sugallatokat is nem a forráson, tehát 

azon, hogy kitől ered, hanem a következményen, tehát feladataitokon 

mérhetitek le.  

Csak azok a feladatok származnak Mestered, Őrangyalod sugallatától, 

amelyek téged építenek, buzdítanak, vigasztalnak, tehát nem legyengítnek, 

hanem idegileg fölerősítenek! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!" 

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

4145. 

Kérdező: TANÁCSTALAN VAGYOK 

 1. Múltam csupa szenvedés. 

 2. Emlékeim gyötörnek. 

 3. Mi most a teendőm? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. 2. A Föld valóban sokkal inkább pokol, mint bármi más. E 

pokolbéli állapotot némileg enyhítheti az a benső bizonyosság, hogy a 

Földön mindenkinek hatalmában van változtatni világnézetén. Nagy igazság 

van e mondatban: „A világ nem olyan, amilyennek látod, hanem amilyennek 

látod, olyan!” Tehát nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé alakítható 

mindenkinek a világszemlélete. Ez az oka annak, hogy Én, Jézus, már 

nyilvános működésem kezdetén ezt mondtam: „Betelt az idő,....alakítsátok át 

gondolkodásotokat, és higgyetek az Általam nektek elhozott örömhírben!” 

(Mk 1;15) 

 Ha arra helyeznéd a hangsúlyt, arra törekednél, hogy múltadban azt 

lásd meg, ami jó volt, akkor e földi pokolban is láthatnál valamit abból a 

mennyországból, ahová téged várlak! Tudnál reményből, tehát reményből, és 

nem keserűségből, fájdalomból, félelemből élni. 

 Amint a szobából a szemét, úgy az emlékezetből is kisöpörhető az, 

ami rombol, elkeserít, kétségbe ejt. Amint a szoba tisztításához szükséges a 

seprű, úgy az emlékezet tisztításához az Általam felkínált gondolkodás-

átalakítás vállalása szükséges. Vagyis nem arra kell tenned a hangsúlyt, hogy 

mi volt, még arra sem, hogy ki és mi vagy, hanem arra, hogy KI van benned! 

Én, Jézus, valóban benned élek boldogító módon.  

Ez kétségtelenül HIT kérdése, vagyis szíveddel kell látnod, hogy Én a 

te Jézusod vagyok, aki már régen megsemmisítettem mindazt a helytelen 

döntésedet, amelyek el akartak fordítani Tőlem. Én, Jézus, azért lehetek a te 

Jézusod, mert soha nem hagytalak el, és nem is foglak soha elhagyni.  
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Számodra ne az legyen a döntő, hogy milyen vagy, hanem az, hogy te 

az Enyém vagy! Jobban, sokkal jobban BÍZZÁL Bennem! Hidd el, 

megérdemlem!  

Isten nem azért szeret téged, mert te jó vagy, hanem azért, mert Isten 

végtelenül JÓ! Ez az Isten pedig Bennem, Jézusban, megtestesült érted! 

Senkit nem szeretek úgy, mint téged! Azért van csak EGY belőled! 

Egyetlenem vagy! 

 Ne keserítsen el, hogy az a gyermeked, akiért mindent megtettél, 

most nem mutat megfelelő szeretetet, hálát irántad. Egyszer majd ő is be 

fogja látni azt, amit neked is be kell látnod: nem mások magatartásától függ 

senki boldogsága, hanem attól az élő kapcsolattól, amelyet kiépítettetek a 

bennetek boldogító módon jelen lévő Istennel! Neked azért kellett mindent 

megtenned érte, mert te jó akartál lenni. Ha nem ezért tetted, akkor 

szükségszerűen csalódnod kell benne. Isten sem azért szeret téged, Isten sem 

azért tesz meg mindent érted, mert te jó vagy, vagy esetleg jó leszel, hanem 

azért, mert Ő a JÓ! 

 Mivel az első és második kérdésed a lényeget tekintve szorosan 

összefügg, ezért nem vettem külön a kettőt. 

 3. Legyen legalább pár perces reggeli imád, amelyben átgondolod, 

hogy mit akarok az elinduló napon általad, veled és benned. Kérd erre 

áldásomat, kérd őrangyalod segítségét, és úgy indulj el napodra! Este is 

legyen pár perced, amelyben a reggeli imádban Velem megbeszélt 

programodat átgondolva kérj bocsánatot, és adj hálát az elmúlt napért! Így 

tudom együtt járni veled életed útját. Azt az UTAT, amellyel azonosnak 

mondottam Magamat (Jn 14;6). 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4146. 

Kérdező: KIBEN BÍZHATOK? 

 1. Férjem pár évvel fiatalabb. Érzéki vágy már nem él bennem. 

 2. Van-e reinkarnáció? 

 3. Bízzak-e a bérlőmben? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A házasságban az érzéki vágynak nagy jelentősége van, de nem 

mindenekfeletti. Az a pár év korkülönbség, amelyet említesz leveledben, 

nem okozhat komoly problémát, ha Velem, Jézussal, kapcsolatban vagytok. 

Ha nem vagytok, akkor viszont eleve problémás az életetek. Az idő 

mulandósága egyre jobban kihozza mindenkiből azt a „levizsgáztatást”, 

kikényszeríti belőletek a választ arra, hogy mit jelent számotokra  e szó: 



 16 

ÖRÖK ÉLET! Egyre nehezebb lesz ezelől menekülni, és egyre 

kényszerítőbb lesz ezzel szembesülni. 

 Az egymás iránti hűséghez az a bizonyosság ad erőt, hogy ti az 

örökélet gyermekei vagytok. 

 2. E szóval „reinkarnáció”, annyira visszaéltek már az évezredek 

folyamán, hogy csak zavart jelentene, ha igennel vagy nemmel felelnék 

kérdésedre. Szerezd meg a HANG 38. könyvét. Abban felsoroltan 

megtalálhatod azokat az evangéliumi helyeket, amelyek a reinkarnációval 

kapcsolatban eligazíthatnak benneteket. 

 3. Ne bízz senkiben, csak Istenben. Emberben csak annyira bízz, 

amennyire eddigi életében a veled szembeni viselkedésével igazolta, hogy 

lehet benne bízni. Még Isten is csak azért kérhet tőletek a Maga számára 

bizalmat, mert igazolta életetekben, hogy Benne nem lehet csalódni. 

 Két fegyvert kínáltam fel nektek: az okosságot és az óvatosságot. E 

két fegyvernek mindig „menetkész állapotban” kell kéznél lennie! 

 Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

4147. 

Kérdező: LEHET BIZTOSÍTANI HŰSÉGEMET? 

 Hogyan biztosíthatom, hogy hűséges maradjak Jézushoz? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Én, Jézus, teljesen kiszolgáltattam Magamat nektek. Azt tesztek 

Velem, amit akartok. A betlehemi jászol és a golgotai kereszt ezt ékesen 

bizonyítja. 

 Ti gyakran hangoztatjátok, hogy az Isten vigyáz rátok. Ez a felfogás 

annyira általános lett köztetek, hogy szinte már nem is meritek kimondani, 

amikor ennek ellenkezőjét tapasztaljátok. Pedig sokszor tapasztalhatjátok 

azt, hogy Istennek a rátok vigyázása - a ti oldalatokról tekintve - csalódásba 

fulladt.  

Ennek az az oka, hogy Én csak arra tudok vigyázni, aki eltökélte, hogy 

ha már egyszer kiszolgáltattam Magamat, akkor ő vigyázni fog Rám! Tehát a 

Rám vigyázásnak következménye az, hogy Én, Jézus, vigyázni tudok rátok, 

mert az Isten csak a szeretet körén belül mindenható. A szeretet körén kívül 

„magatehetetlen”, mint a jászolban fekvő kisded, mint a keresztre feszített 

názáreti Ács. 

Így vagytok tehát a hűségetekkel, a boldogságotokkal is. Az első 

lépésről, hogy Isten önmagára teremtett benneteket, erről nem tehettek. De 

az Isten boldogságában való részesedésnek feltétlen feltétele az, hogy 

öleljétek vissza a felétek ölelésre tárt Isteni szeretetet, amely - az Én, a te 
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Jézusod megtestesülése által - minden szolgáló szeretetedben lehetséges 

számotokra. 

Az Én, a te Jézusod hűsége irántad soha el nem múló. A te hűséged, 

vagyis hogy Rám vigyázz, feltétlenül megvalósítható részedről, ha a reggeli 

és az esti imáid keretébe foglalod napjaidat. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

4148.  

Kérdező: SZERENCSE-JÁTÉKOKRÓL... 

 1. Nagyon boldog vagyok! 

 2. Szerencsejátékokról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Te akkor, amikor leveledet írtad, nagyon boldognak érezted 

magad. Jelenleg is úgy gondolod, hogy kimondhatatlanul szereted az Istent. 

 Most szeretném úgy elmondani neked az igazságot, hogy azt a 

szeretet csomagolásában tárjam eléd. 

 Isten kétféle úton mutatja ki irántatok megélt szeretetét. Közvetve és 

közvetlenül. Az Isten közvetve kimutatott szeretetét nevezitek 

gondviselésnek. A közvetlenül kimutatott szeretetét, amely kis ízelítő a 

mennyek országának öröméből, úgy élitek meg, mintha ti szeretnétek 

kimondhatatlanul az Istent. Szükségetek van erre a közvetlen isteni szeretet 

átélésére, mert ez majd erőforrás lehet akkor, amikor ebből semmit sem 

fogtok érezni. 

 E lelki szárazság állapotának azért kell bekövetkeznie, mert míg a 

mennyek országa a lélek hazataláltságának véglegesített öröme, vagyis az, 

hogy állapotszerűen éljétek meg kimondhatatlan boldogságban az Isten 

irántatok való szeretetét, addig a földi életetek arra való, hogy ti mutassátok 

ki Isten iránti szereteteteket, hűségeteket azáltal, hogy akár vérrel 

verejtékezve is, de segíteni, szolgálni akarjátok embertársaitokat abban, hogy 

ők is tudjanak másokért áldozatokat vállalva élni. Ezért a gyógyítással 

nagyon csínján kell bánni. Én, Jézus, ahol lehetett, kerültem a gyógyítást, 

mert az egyáltalán nem tartozik a lényeghez. Ugyanakkor nagyon el tud 

vinni a lényegtől. Betegen is lehet szívbékében élni, és egészségesen is lehet 

elkárhozni! 

 Örülnék, ha az érzelmi feldobottság helyett a másokért áldozatot 

vállaló, szolgáló szeretetre tennéd a hangsúlyt. 

 2. Minden szerencsejátékot játszani akaró lelke mélyén azt reméli, 

hogy kevés munkával sok pénzhez fog jutni. Legtöbben ezt azzal próbálják 

leplezni, hogy a remélt pénzt nem magukra, hanem másokra fogják majd 
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költeni. Mintha másokat vagy nemes célokat ezzel közelebb lehetni juttatni a 

szeretethez!?! 

 A szerencsejátékok világa nem az Én, a te Jézusod világa! 

 Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

4149. 

Kérdező: HOGYAN  VISELKEDJEK GYERMEKEIMMEL? 

 Nem tudom, hogyan viselkedjek gyermekeimmel kapcsolatban. 

HANG: "Először is hidd el, hogy most Jézus szól hozzád! 

 Drága Gyermekem! 

 Minden családban mindenki úgy viselkedik, ahogyan ott viselkedni 

lehet. 

Mindenkinek van egy bizonyos szabadságköre. Szabadsága 

mindenkinek ott ér véget, ahol a másiké elkezdődik. Ott, ahol bárki átlépheti 

a másik szabadságkörét, képtelenség békében élni. Mindenki vétkezik 

mulasztással, aki nem adja tudomására a vele együtt élőknek, hogy neki 

meddig tart a szabadságköre, s nem hajlandó együtt élni azzal, aki az ő 

szabadságkörét nem tartja tiszteletben. 

 Mindenkinek a szabadságköre azonos a felelősségkörével. Te már 

eleve átlépted saját, és természetesen a másiknak a szabadságkörét, amikor 

azt vállaltad, hogy bármelyik gyermekednek is te fogod a pénzét kezelni. 

 Ha felnőtt gyermekeid vannak, akik önálló keresettel rendelkeznek, 

akkor tudomásukra kell hoznod, hogy a lakásért és az ellátásért fizetniük 

kell, különben számukra fel is út, le is út! 

 Gyermekeid nem a tieid. Te csak kölcsön kaptad őket arra az időre, 

amíg nem tudnak saját lábukra állni. Mihelyt valaki elérte azt a felnőtt kort, 

amelyben már keresőképes, akkor már önellátó kell hogy legyen. Persze, 

lehet egyezséget kötni, de az ilyen egyezség mindig mindkét fél részéről 

feltételekhez kötött kell hogy legyen. Ha bármelyik fél nem tartja be a 

megbeszélt feltételeket,  akkor elválnak útjaik. 

Felnőtt embereknél olyan nincs, hogy nem válhatnak el útjaik, ha 

valamelyik fél nem tartja be azt a bizonyos szabadságkör-határt. Ha egy 

felnőtt gyermek kénytelen együtt élni családjával, mert még nincs keresete, 

akkor mindenben alá kell vetnie magát annak, akinek az asztalánál étkezik, 

akinek a lakásában lakik. 

 Kétségtelen, hogy a vérkötelék az egyik legkegyetlenebb kötelék. De 

éppen azért, mert kötelék, le kell oldania mindenkinek, mert Isten Lelke a 

szabadság Lelke (2. Korintus 3;17), és ahol megkötözöttség van, ott a 

Szentlélek működésképtelen.  
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Isten Lelke képes arra, hogy bárkit kisegítsen megkötözöttségéből, de 

ehhez egyértelmű határozottságot kell tanúsítania annak, aki Isten 

segítségével szabadulni akar megkötözöttségétől.  

Gyakran emlegetem a HANG-könyvekben: Értetek és veletek mindent, 

de helyettetek semmit! A benső béke biztosítása gyakran együtt jár azzal a 

keresztvállalással, amelyet a család tagjai ácsolnak, vagyis neheztelni fognak 

arra, aki komolyan veszi lelkének függetlenségét. Szinte szabálynak 

mondottam: „Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége (Máté: 

10;36)'” 

Hidd el, hogy Általam, Velem és Bennem mindenre képes vagy, ami a 

te benső békédet, lelked nyugalmát érinti. Nem benső fájdalommentességet 

ígérek! Nekem is fáj, ha veled rosszul bánnak. Tehát ilyenkor az Én 

fájdalmamat hordozod, és ez bizonyos értelemben kitüntetés is számodra. 

Így lehetsz majd örökkön örökké az Én örömömnek is a részese. De benső 

szabadságodból nem szabad engedned! Nem, mert akkor nemcsak vétkezel, 

hanem bűnrészességet is vállalsz. Úgy igyekszel gyengíteni gyermekeid 

felelősségét döntéseikért, mint az a szülő, aki iskolás gyermekének 

megcsinálja a leckéjét. Így önmagának is és gyermekének is árt! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

4150. 

Kérdező: MILYEN ALAPON VETT EL FÉRJEM? 

 Férjem szerelemből vagy érdekből vett el? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Nyugodtan elhiheted, hogy azért vett feleségül férjed, mert szeretett. 

Az pedig, hogy te most úgy érzed, szolgálnod kell őt, kettőtök természetének 

egyenes következménye. 

 Senki nem bújik ki bőréből, amikor házasságra lép. A kezdetben 

lángoló szerelem egy rövid időre el tudja takarni bárkiben a saját önzését, de 

ahogy a magyar közmondás tartja, „lakva lehet megismerni valakit”. Senki 

nem hazudhat társának egy életen át! Előbb-utóbb mindenki leleplezi magát 

társa előtt. 

 Te például úgy gondoltad, és még most is úgy gondolod, hogy 

szereted őt tiszta szívedből. Ha ez valóban így lenne, akkor nem jelentene 

gondot számodra az sem, ha csupán kihasználni akarna, mert az igazi 

szeretet nem más, mint szolgálat. Ilyenkor nem az jár rosszul, akit 

kihasználnak, hanem az, aki kihasználja a másikat. Igen, mert senkit sem az 

a szeretet boldogít, amit kap, hanem az, amit magában hord. Az Isten lenne a 
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világon a legboldogtalanabb, ha boldogsága attól függne, hogy szeretik-e Őt 

vagy sem. Az Isten azért végtelenül boldog, mert Ő valóban mindenkit 

mérhetetlenül szeret. Jókra, rosszakra egyaránt árasztja szeretetének sugarát. 

Isten nem azért szeret benneteket, mert ti jók vagytok, hanem azért, mert Ő 

JÓ. 

 Ha te valóban szereted társadat, legalább úgy, mint önmagadat, akkor 

feltétlenül boldog vagy, mert a benned lévő szeretet nem más, mint a benned 

boldogító módon téged létben tartó Isten, aki a SZERETET! Ha nem így 

van, akkor baj van a szereteteddel. 

 Te írod, hogy nem szeretnéd elveszíteni férjedet. Én, Jézus, azt 

mondom neked, hogy ne megtartani akard, hanem szolgálni! Az őt 

megtartani akarás ÖNZÉS! Az őt szolgálás - Isten szándéka szerint - 

SZERETÉS! Az ilyen szeretet téged feltétlenül boldogít, vagyis feltétlenül 

biztosítja azt a szívbékédet, amit a világ sem megadni, sem elvenni tőled 

nem képes. 

 Nagyon szeretlek! Igaz, ez Engem boldogít. Téged az tud csak 

boldogítani, ha benned élhetek a te szolgáló szereteted által. 

 Megáldalak a SZOLGÁLÓ SZERETET LELKÉVEL!" 

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

4151. 

Kérdező: TITKOKAT KÖZÖLT VELEM AZ ISTEN 

 Isten közöl velem titkos tudásokat? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Isten nem közöl sem veled, sem mással titkos ismereteket. Isten 

megjelent Bennem, Jézusban, és ha elolvasod az evangéliumaimat, akkor 

azokból mindent megtudhatsz, amit tudnia kell annak, aki boldog akar lenni. 

 A boldogság nem valami különleges érzelmi állapot. Nem is valami 

rendkívüli képesség következménye. A boldogságod az Én hazataláltságom 

öröme benned. Ezt akkor hiszed el boldogítóan, ha értelmeddel elfogadod 

azt, amit evangéliumaimban részben magjában, részben kifejtésben 

felkínáltam neked. 

 Sugalmazásban mindenki részesül. De csak azt teszi ez boldoggá, aki 

az evangéliumaimhoz, mint ÚTHOZ, törekszik igazítani gondolatait, szavait 

és cselekedeteit. 

 A Szentlélek nem a rendkívüliségeknek, hanem a REND-nek a Lelke. 

Amikor azt mondom, hogy Isten mindenkit kimondhatatlanul szeret, akkor 

azt is mondhatom, hogy Isten mindenkibe kimondhatatlanul szerelmes. 

Ennek az isteni szerelemnek viszonzása nem érzelmek formájában 

mutatkozik meg, hanem azokban az áldozatos, szolgáló cselekedetekben, 



 21 

amelyek a senkinek soha nem ártást, a mindig mindenkinek megbocsátást, és 

az emberek szeretetlen magatartását is elviselő kereszt felvállalásában 

mutatkoznak meg. 

 Azok a szirén hangok, amelyek benned oly boldogító érzéseket 

ébresztenek, s melyekről úgy gondolod, azért jöhetnek Istentől, mert a 

Bibliával megegyeznek, nem akarják, hogy felismerd: a Bibliában minden 

benne van, meg az ellenkezője is! A Biblia csak annyiban használható a 

lelkek épülésére, amennyiben a kereszthordozáshoz nyújt erőt. Annak a 

keresztednek hordozásához, amelyet a saját természeted (ez a kereszted 

függőleges ága) és körülményeid (ez a kereszted vízszintes ága) ácsolnak 

számodra. E kereszttől nem megszabadulni kell, hanem e kereszten kell 

áldozattá válnia annak, aki az Általam, Jézus által, említett ÉLET 

megnyerését az élet elvesztésétől tettem függővé (Mt 10;39 ; 16;25 ; Mk 

8;35 ; Lk 9;24 ; 17;33 , Jn 12;25). 

 Az, aki körülményeit tükörnek veszi, amelyben helyesen láthatja 

önmagát, az sem elhagyni, sem összetörni, sem bemázolni nem fogja a 

tükröt, hanem használni fogja arra, hogy helyes önismeretre jutva valóban 

Nekem ajánlja fel életét. A menekülés mindenkor bódulatba visz. A 

szembesülés a boldogság útja! Sorsdöntő döntést csak annak szabad hozni, 

aki ezt előbb egy bölcs, szent, a misztikában járatos emberrel megbeszélte. E 

nélkül sorsdöntő elhatározást hozni nem szabad! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!" 

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

4152. 

Kérdező: FIAIM PROBLÉMÁT JELENTENEK NEKEM 

 1. Fiam halálát nem tudom feldolgozni. Mi van vele? 

 2. Másik fiam házassága tönkrement.  

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A halál mindenki számára egy olyan önismeretre jutás, amely mind 

az eltávozottat, mind az itt maradottakat segíti abban, hogy üdvösségükkel, 

tehát örök dolgokkal foglalkozzanak, és ne mulandó kincsek gyűjtésén 

fáradozzanak. 

 Mindenki meghalni jött a Földre, és amíg ez valakinél be nem 

következik, addig önmagát is, másokat is képes becsapni. Önmagát 

boldogtalanítja az, aki nem hisz az örök életben. Az hisz az örök életben, aki 

hisz abban, hogy csak örök értékek boldogíthatják a Földön élő embert, és 

nem emberi kapcsolatok, amelyek mindaddig megkötözöttséggel járnak, 

amíg valaki nem Istennel való kapcsolatától várja élete megoldását. 
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 Neked fiadat segítve is Értem kellett volna élned. Mivel fiadért éltél, 

ezért inkább vállaltad a bálványimádásnak ezt a kifinomult formáját, mint a 

Velem való élő kapcsolat elmélyítését. Ennek következménye az, hogy fiad 

nélkül boldogtalannak éled azt az életedet, amelyet te is azért vállaltál, hogy 

e földi életben teljes szíveddel, teljes lelkeddel és minden erőddel Hozzám, 

Jézushoz, kapcsold magad. 

 Fiad sorsa most is tőle függ. Neki kell eldöntenie, hogy valóban 

vállalni akar-e Engem, Jézust, vagy sem. Számára e döntési lehetőség még 

nem véglegesült. Isten az üdvösséget csak egyszer kínálja fel minden 

szellemi lénynek ingyen. Azok, akik a Földön vannak, az Istennek 

odaadottság árát meg kell fizetniük, ha azt akarják, hogy saját testükben 

újjászületve véglegesülni tudjanak a mennyek országában. (Jn 3;3) Ezért 

fiadért mondott imáid nagyon helyénvalók. De békétlenséged, mert ő előbb 

elment, mint te, nem Istennek tetsző! 

 2. A másik fiadért sem te felelsz. Az ő boldogságának is ő a kovácsa. 

Ő sem kerülheti ki azt, hogy csak Istennel találhatja meg benső békéjét. Ezt 

te nem találhatod meg helyette. Ha téged, aki hiszel Istenben, ő 

boldogtalannak lát, akkor ez nem könnyíteni, inkább megnehezíteni fogja őt 

abban, hogy Istenhez térjen. A boldog Istent csak a boldog gyermekei tudják 

hitelesen képviselni. A boldog Istenhez csak boldog gyermekei tudják 

irányítani a megtévedteket. A boldogság pedig egy olyan benső béke, amely 

szükségszerűen egy szent irigységet vált ki azokból, akik jó szándékkal 

vágyódnak e béke után.  

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

4153. 

Kérdező: KÖZÖLHETEM ISTEN ÁLDÁSÁT MÁSOKKAL? 

 1. Megáldhatok másokat? 

 2. Szeretnék előbbre lépni elméletben, gyakorlatban egyaránt! 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Mindenki mindenkit megáldhat, ha bárki kéri ezt attól, akitől az 

áldást várja. Senkibe soha nem mehet bele ártó erő az illető tudatos 

beleegyezése nélkül. Amikor te azt éled meg, hogy vannak benned ártó erők, 

akkor ezek csak akkor tudnak hatni rád, ha foglalkozol velük. A te 

beleegyezésed nélkül soha nem tud ártani neked semmiféle szellemi lény! A 

lélek és a test között az egyik nagy különbség az, hogy míg a test tele van 

automatikus vibrációkkal, addig a lélekben semmiféle automatika nincs! 

 2. A Szentlélek a REND lelke, és nem a rendkívüliségeké! Amíg te 

rendkívüliségekre vágyódsz, addig nem engeded magadban működni a 
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Szentlelket úgy, ahogy Ő működni szeretne. Amíg neked nem elég tanulásra 

a Biblia, nem elég a HANG-könyvekben foglaltak, nem elég különböző 

könyvek szolid ajánlata arra, hogy normális ember légy, addig lélekben meg 

nem nyugodhatsz. 

 Nagyon szeretlek. Tudom, hogy ez Engem, Jézust, tesz boldoggá. 

Téged az tudna boldoggá tenni, tehát benső békével eltölteni, ha törekednél 

feladatokban gondolkodni, és nem azzal törődnél állandóan, hogy benned mi 

van, veled mi van, általad mi van, érted mi van, neked mid van, tőled mi van. 

Arra kellene törekedned, hogy tedd meg azt, amit a napi teendők tőled 

megkívánnak, s ne azt mérlegeld, hogy ez miért nem lehetséges részedről. 

 Ne feledd: Veled és érted mindent, de helyetted semmit! 

 Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!" 

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

4154. 

Kérdező: SOKAT SZENVEDTEM A GONOSZTÓL 

 1. Sokat szenvedtem magam és az ősellenség miatt. 

 2. Áldásod van egy olyan kapcsolaton, amelyet válás előz meg? 

 3. Előző életeimről megtudhatok-e valamit? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Amíg szeretsz Engem, Jézust, addig nem engedem meg, hogy akár 

saját hibád, akár az ősellenség próbálkozásai miatt erődön felüli keresztet 

kelljen hordanod. 

 2. Amikor válásról beszéltek, akkor annak okára kell rákérdeznetek, 

ha tudni akarjátok, hogy kíséri-e áldásom ezt, vagy sem. Én, Jézus, mindig 

az elhagyottal vagyok, mert a Szentlélek a kapcsolat lelke. Olyan elválás 

nincs, amelyben egyszerre akarnák elhagyni egymást mindketten. Ha mégis 

volna ilyen, akkor ott soha nem is volt áldásos kapcsolat, vagyis soha nem 

működött a Szentlélek. Ezért mindenkor létjogosultsága van az egyházakon 

belüli „bontó” pereknek. 

 Az természetes, hogy a lélekben történő elhagyás mindenkor 

megelőzi a testben elhagyást. A felelősség, vagy inkább így mondom, a 

felelőtlenség súlyát mindig az viseli, aki először hagyta el lélekben a 

másikat. Aki a másikat elhagyta, az Engem, Jézust, is elhagyott. Akit 

elhagytak, azzal mindaddig együtt maradok, amíg ő Engem el nem hagy.  

 Annyit tudnia kell mindenkinek, hogy az Általam megkívánt szeretet 

elsősorban nem élvezet, hanem áldozat! 

 3. Elég, ha azt tudod előző életeidről, hogy gubancaid pontosan azok 

a jelen életedben, amelyek csak áldozatok árán oldhatók le (Mt 10;39 / 16;25 

/ Mk 8;35 / Lk 9;24 / 17;33 / Jn 12;25) az újjászületésed érdekében (Jn 3;3). 
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 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

4155. 

Kérdező: LÉLEKKERESZTSÉGRŐL... 

 1. Kirekesztve érzem magam bizonyos helyekről. 

 2. Kell szertartás és megérzés a Lélekkeresztséghez? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Túl érzékeny idegrendszerednek előnyei mellett hátrányai is 

vannak. E hátrányok közé tartozik az is, hogy mások negatív reagálásait 

veled kapcsolatban fájdalmasan éled át. Jó, ha ezt hiúsági komplexusként 

kezeled. Jó, ha tudod, hogy sem kisebb, sem nagyobb nem lehetsz attól, 

ahogy mások veled viselkednek. Nem lehetsz jobb, ha értékelnek, és nem 

leszel rosszabb, ha mellőznek. Te pontosan olyan vagy, amilyen Isten előtt, 

tehát a lelkiismereted előtt vagy! 

 Ne akarj gyógyító lenni! Nagyon sikamlós terület az! Én, Jézus, ahol 

csak tehettem, kitértem a testi bajok gyógyítása elől. Csak ott vállaltam ezt 

el, ahol gyermeki botrányt jelentett volna, ha kitérek előle. Hidd el! Jobb (és 

bizonyos értelemben könnyebb is) betegen üdvözülni, mint egészségesen 

elkárhozni! 

 2. Szertartás nem szükséges, de a megérzés feltétlenül szükséges 

velejárója annak, ha valaki Lélekkeresztségben részesül. Azért szükséges ez, 

mert Isten nem személyválogató, de szerepeket kiosztó. Márpedig, ha 

valakinek Isten határozott szerepet ad, akkor kell, hogy erről tapasztalatilag 

tudomást szerezzen az illető. A Lélekkeresztséggel mindig együtt járnak 

bizonyos karizmák. A karizma mindenkor egy olyan emberi tulajdonság, 

amelyet Isten megtisztít, fölerősít mások lelki javára. 

 A mennyek országának elnyeréséhez nem a Lélekkeresztség, hanem 

az újjászületés szükséges (Jn 3;3). Ez legyen számodra a legfontosabb! A 

többit bízd Istenre! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4156. 

Kérdező: EGYÉNI, CSALÁDI PROBLÉMÁIM VANNAK 

 1. Egészségügyi problémám van. 

 2. Házasságomban a tűrőképességem határához értem. 

 3. Fiam, akit nagyon szeretek, sok problémát okoz. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Amint problémáidnak is története van, s nemcsak úgy az égből 

pottyantak rád, úgy története kell legyen a gyógyulásodnak is, s az sem 
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mehet egyik pillanatról a másikra. Ezért a következő terápiát kínálom fel 

számodra. 

 1. Minden szellemi lény azért született a Földre, hogy átalakítsa a 

gondolkodását. Van, aki negatív irányban teszi ezt, van aki pozitív irányban 

vállalkozik erre. Én, Jézus, nyilván csak ez utóbbit értékelem. A test 

egészsége mit sem ér a lélek egészsége nélkül, míg egészséges léleknek nem 

jelenthet komoly gondot a mulandó, pillanatnyi betegség. 

 Első kijelentésem a nyilvánosság előtt: „...alakítsátok át 

gondolkodásotokat” (Mk 1;15), ki nem kerülhető, föl nem függeszthető 

annak, aki Bennem meg akarja találni szíve békéjét, vagyis meg akar lelkileg 

gyógyulni. A szívbéke, ami a boldogság másik neve a Földön, csak Bennem 

található meg. Szükségszerűen nyugtalan marad a szívetek mindaddig, amíg 

Bennem, Jézusban, meg nem nyugszik. A Tőlem való menekülés, a 

bódulaton kívül, nem vezet sehová! Kétezer éve már, hogy megismerhető 

vagyok az evangéliumaim tanulmányozása, átelmélkedése által. Az, aki ezt a 

szellemi munkát meg akarja spórolni, értelmetlen vergődéssé teszi az életét. 

Tehát a reggeli és az esti ima keretében biztosítani tudom azt a lelki 

irányítást, amelyre annyira szükséged van! 

 2. Azt is világosan taglaltam evangéliumomban (Jn 6;47-57), hogy itt 

maradtam közöttetek, mint az élet kenyere, tehát úgy, mint erőforrás a 

szívbékétek biztosítására. Ennek felhasználásával tűrőképességed 

határtalanná tud válni, és képes leszel megtapasztalni azt, hogy az 

istenszeretőnek minden a javára válik. Ezek nem üres szavak! Nem, mert az 

Én ígéretemet hordozzák (Mk 9;23)! 

 3. Az igazi szeretet felismeri saját felelőssége, vagyis szabadsága 

határát. (Mindenkinek szabadsága, felelősségköre véget ér ott, ahol a másiké 

kezdődik). Nem szabad engedned, hogy fiad átlépje a te szabadságkörödet, s 

neked sem szabad átlépned az ő szabadságkörét. A szabadságkör, 

felelősségkör együtt nő a korral, az értelem kibontakozásával.  

A szeretet csak akkor termékeny, ha az igazság a házastársa. A 

szeretetet tehát igazságban, az igazságot szeretetben kell megélned, ha lelked 

harmóniáját biztosítani akarod.  

Te nem felelsz a gyermekedért, mint ahogy ő sem felel érted. Te vele 

kapcsolatban is önmagadért felelsz. Csak arra mondhatsz „igen”-t, amit 

helyesnek tartasz, és feltétlenül ellent kell állnod, ellent kell mondanod 

mindannak, amit helytelennek tartasz vele kapcsolatban is. 

Ha ő a lelke mélyén istenszerető, akkor úgyis minden a javára válik, ha 

pedig nem istenszerető, akkor nemcsak te, de az Isten sem tud mit kezdeni 

vele. Sem boldoggá, sem boldogtalanná nem lehet senkit tenni. Nincs 
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erkölcsi nevelés. Csak erkölcsi önnevelés van! Senki ne várja kívülről az 

élete megoldását! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

4157. 

Kérdező: HALOTTAK KÍNOZNAK 

 1. Férjemnek nem tudom átadni a gyógyító energiát. 

 2. Elhunyt szellemek kínoznak. Mit tegyek? 

 3. Egyik oldalam időnként zsibbad, a másik nem. 

HANG: Drága Gyermekem! 

 1. Minden Földre jött ember betegség-csírákat hord önmagában. E 

csírák közül vannak olyanok, amelyek előbb-utóbb úgy törnek felszínre, 

hogy tüneti kezeléssel lehet velük valamit kezdeni. Vannak olyanok, 

amelyek felszínre törésük után meg is szüntethetők, és vannak olyanok is, 

amelyekkel meg kell tanulnotok együtt élni. Sem az egészség, sem a 

betegség nem érinti a lényeget. A lényeg mindenkor az a SZERETET, tehát 

jót akarás, amelyet bármilyen állapotban megélhet bárki, ha akar. 

 A szeretet mindenkor tud segíteni annak, akinek élő hite van. De 

akinek nincs élő hite, az nem tudja átvenni Isten segítő szeretetét úgy, ahogy 

átvehetné, ha hinne Istenben. Én, Jézus, sem tudtam mindenkit 

meggyógyítani ott, ahol nem találtam hitet (Mt 13;58). De ott sem 

gyógyítottam mindig, ahol hittel gyógyulni akartak. Nem, mert nem a testi 

gyógyítást tartottam fontosnak! Ti se tartsátok azt nagyon fontosnak! 

Üdvözülni lehet betegen, és elkárhozni lehet egészségesen. Bizonyos 

értelemben betegen még könnyebb üdvözülni, mint egészségesen, mivel egy 

betegnek kisebb a felelőssége.  

Egy alkalommal, amikor mindenki azért keresett, hogy sok beteget 

meggyógyítsak, akkor ezt mondtam tanítványaimnak: „Menjünk máshová, a 

szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen 

azért jöttem ki.” (Mk 1;38) Tehát Én, Jézus, nem betegek gyógyítására 

jöttem le a Földre, hanem azért, hogy tanításomat befogadva térjetek meg! 

 2. Isten nem engedi meg, hogy bárkit is nagyobb szenvedés érjen, 

mint amit el tud viselni, hacsak nem önmaga okoz szenvedést magának. Az 

csak helytelen hitnek, helytelen felfogásnak lehet a következménye, ha 

valaki úgy gondolja, hogy az ártó szellemeknek nagyobb lehetőségük van 

zavarni bárkit is, mint az angyaloknak vigyázni rátok. 

 Ha kérted őrangyalodat, és mégis zavarásokat érzel, akkor tudnod 

kell, hogy e zavarások az önmagaddal való törődésnek, a magadra 

figyelésnek a következménye, és nem a zavaró szellemeké. Ez egészen 
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biztosan így van, mert Én, Jézus, legyőztem minden ártó erőt, tehát te a 

Győztes oldalán állsz! Az igazi, benső megtérésnek természetes 

következménye az, hogy vállalnia kell a megtértnek a testi betegség 

különböző tüneteit is. 

 3. Már az előző pontban e harmadik kérdésedre is megadtam a 

választ! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak azzal az isteni Lélekkel, aki 

feladataidra, és nem testi állapotodra akarja irányítani a figyelmedet. 

 Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

4158. 

Kérdező: SOK ÉS NAGY KÖRÜLÖTTEM ÉS BENNEM A ZAVAR 

 Nagyon összekuszáltakká váltak életem szálai. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Mindenkinek annyira kuszáltak élete szálai, amennyire azokat annak 

látja. Azt a sok ellentmondást, amelyet most magadban hordasz, egyszerű 

józansággal, de természetesen komoly önfegyelemmel meg lehet szüntetni. 

Ebben akarok segíteni. 

 Két úrnak szolgálni nem lehet. Nem lehet az „érzelem úrnak” is, meg 

a hittől átjárt józan észnek is szolgálni! 

 Aki a tűzzel játszik, az előbb-utóbb meg-, sőt elégeti magát. Csak 

annak vagyok valóban abszolút ELSŐ az életében, aki nem kacérkodik olyan 

szavakkal, viselkedési formákkal, kívánságokkal, amelyekről maga is tudja, 

hogy súlyos és káros következményekkel járnak, ha uralomra, irányító 

szerephez jutnak. 

 Amikor úgy gondolod, hogy valakivel nyugodtan, békében, szíved 

háborgása nélkül tudod az idődet eltölteni, akkor lelked mélyén azt is tudod, 

hogy ez nem így van. Amikor úgy gondolod, hogy jogosan kívánod azt, 

hogy szeressenek, akkor magad is tudod, hogy a földi életben egyáltalán nem 

lehet szempont az, hogy szeretnek vagy sem! Egyedül csak az lehet komoly 

szempont, hogy te azzal a szeretettel fordulsz-e embertársaid felé, amely 

szeretetre Én, Jézus, kértelek fel téged is, amikor azt mondottam, hogy új 

parancsot adok nektek: úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek 

benneteket (Jn 13;34). 

 A földi élet nagyon rövid. Ebben a rövid életben kell magadnak örök 

kincseket gyűjteni. Ez semmiképpen sem a szeretetre vágyás útján történik, 

hanem az élet elvesztésének útján valósul meg. „Aki meg akarja találni 

életét, elveszíti, aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja.” (Mt 10;39) 
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 Mint tudod, számodra minden egyes nap ajándék az Istentől. Azért 

kaptad, hogy a halálod órájára felkészülj ezek által az isteni ajándékok által. 

Ha nem erre használod fel ezeket, akkor már itt a Földön a boldogság helyett 

a bódultságot választod, amit Én, a te Jézusod, nagyon nem szeretnék. Amit 

szeretnék, az az, hogy annak tudatában, hogy a Földön a szeretet nem 

élvezet, hanem áldozat, legyen hited, bátorságod, szereteted arra, hogy Értem 

élj! A reggeli és az esti ima, ha ezek valóban azt jelentik számodra, hogy 

lelkedet az Istenhez emeled, csodálatos eszközök arra, hogy életedben az 

összekuszáltságokat közösen megszüntessük. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4159. 

Kérdező: MI A NŐK SZEREPE? 

 1. Mondj valamit a mai nők szerepéről. 

 2. Gyakran kerülget a sírás. 

 3. Nem fejlődünk erkölcsileg? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

1. Mária és Márta szerepe minden időben és minden nőben 

megvalósítandó szerep. Nincsen csak Mária vagy csak Márta szerep. A 

körülményektől függően hol az egyik, hol a másik kell hogy főszerephez 

jusson. Vagyis a szemlélődés közbeni cselekvés, a cselekvés közbeni 

szemlélődés kell hogy érvényre jusson. 

A női lélek már a természeténél fogva jobban ráhangolt a metafizikai, 

tehát az idő-tér határait meghaladó valóság elfogadására, mint a férfi 

mentalitás.  

Mivel minden erkölcsi rossz egy elrontott jó, ezért egy női lélek 

leromlása a legnagyobb tragédiák forrása lehet a Földön. Viszont ennek 

ellentéte is igaz. Nem a harcokban bátor, gyilkoló katonák, hanem a nemes 

lelkű nők által lesz szebbé a Föld. Ilyen értelemben igaz az, hogy a nők 

nemcsak hordozói, de ápolói is az életnek a Földön. Szinte soha nem volt 

még akkora szükség a világtörténelemben a tiszta, nemes, tiszteletre méltó 

női ideálra, mint napjaitokban. Rajtuk áll vagy bukik a világ sorsa! Nem 

véletlenül mondhatjátok századotokat égi édesanyátok, Mária, második földi 

életének. Ő a női ideál megnemesítésének irányában akar értelmet adni 

életeteknek azzal, hogy Rám, Jézusra, mutatva szólít fel mindenkit az 

imádkozásra, az önfegyelemre. 

2. A sírásnak mindig benső feszültséget feloldó következménye van. 

Akár idegi fáradság, akár kegyelmi hatás az oka. De könnyeitekkel 

kapcsolatban is törekednetek kell arra, hogy önfegyelem által inkább 
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fékezni, mint elősegíteni próbáljátok sírásotokat. Amint a sírás nem annyira 

a szeretet jele, mint inkább a gyengeségé, úgy a sírás hiánya sem a 

szívtelenség jele, hanem inkább az önfegyelemé. Olyankor, amikor egyedül 

vagy Isten előtt, ne szégyelld, amikor pedig mások előtt vagy, fékezd 

könnyeidet.  

3. Erkölcsileg fejlődni csak egyénileg lehet. Ez a fejlődés nem száll át 

apáról fiúra! Nem, mert lényegéhez tartozik a meglátott jóhoz történő szabad 

döntés felelőssége. 

Az erkölcs a boldogság, boldogtalanság területe. Senkit nem tud senki 

- sem Isten, sem ember - boldoggá vagy boldogtalanná tenni, ha ezt az illető 

nem akarja. Isten nem bábunak teremtette szellemi teremtményeit, hanem 

partnerének. Amint Nélkülem, Jézus nélkül, semmit nem tehettek, úgy 

Velem mindenre képesek vagytok boldogságotok érdekében, mert Én, Jézus, 

erre mindig rendelkezésetekre állok! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4160. 

Kérdező: NEM KAPOK ELÉG SZERETETET 

 1. Csodálatos szépnek láttam egyszer a Napot. 

 2. Álmomban egy HANG sast küldött hozzám. 

 3. Bár én mindenkit szeretek, de engem sokan nem szeretnek. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Fatimában, Medjugorjében gyakran használtam fel a Napot arra, 

hogy jelezzem a veletek megélt kapcsolatomat. Amint a Nap feltétlen 

feltétele annak, hogy a Földön élet legyen, úgy a lelketek életének feltétlen 

feltétele az, hogy Én, Jézus, legyek az az éltető NAP, aki mindazokat, akik 

az Általam elmondott és bemutatott szeretet szerint igyekeznek rendezni 

életüket, azok az örök élet várományosainak tudják magukat. Amint a 

Napnak nincs árnyéka, úgy Nekem, Jézusnak sincs olyan ígéretem, 

kijelentésem, amely árnyékot vethetne irántatok megélt szeretetemre. 

 Igaz, amint a Naptól el lehet fordulni, úgy Tőlem is el lehet fordulni. 

Amint a Naptól elfordult földi élet igyekszik különböző fényeket gyújtani, 

hogy a sötétet is némileg értelmessé tegye, úgy sokan, akik elfordulnak 

Tőlem, olyan „fények” világánál keresik életük értelmét, ahol azt igazán 

soha meg nem találhatják. Gondolj a diszkók vibráló fényeire! 

 2. Az álmok szimbolikus nyelvén a sas a szárnyaló lélek vágyait 

jelképezi. Vágyad az, hogy a Szentlélek ösztönzését érzékeld. Ha vágyaid 

szárnyai a senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsátást, a szolgáló 

szeretést tűzik ki célul, akkor, amint a sas király a madarak között, úgy 
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Engem, mint UTAT vállaló vágyad, királyi erővel fog felruházni téged, hogy 

a test lehúzó vágyai felett uralkodni tudj magadon. 

 3. Isten sem azért szeret benneteket, mert ti jók vagytok, hanem azért, 

mert az Isten jó. Ezért boldog! Téged sem boldogíthat más, mint az, ha 

benned él az a jót akarás mások felé, amelynek szeretet a neve. Akik nagy 

hangsúlyt tesznek arra, hogy mások szeressék őket, azok előbb-utóbb a 

boldogság helyett a bódultságot fogják keresni, és sajnos meg is fogják 

találni. Márpedig a bódultság a boldogság halála! 

 Megáldalak SZERETŐ SZÍVEM HŰSÉGÉVEL!" 

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

4161. 

Kérdező: FOGADHATOK GYERMEKET MAGAMHOZ? 

Szeretnék gyermeket magamhoz fogadni. Bizonytalan vagyok. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A szeretet a Földön elsősorban nem élvezet, hanem áldozat. Ha fel 

tudod dolgozni magadban azt, hogy a fogadott fiaddal áldozatot vállalsz 

magadra, akkor fogadd magadhoz. Abban biztos lehetsz, hogy Én, Jézus, 

soha nem hagylak magadra. Fogadott fiaddal sem viselkedhetsz másképpen, 

mint bárkinek viselkednie kell a vérszerinti gyermekével. Nem, mert csak azt 

kell tenned vele kapcsolatban is, amit mindenkinek tennie kell gyermekével. 

Vagyis azt, hogy meg kell ismerned, és vele is meg kell ismertetned az ő 

szabadságkörét, és e körön belül te nem vállalhatod magadra az ő felelős 

döntéseit. Azt neki kell vállalnia. 

 Tehát semmivel sem vállalsz nagyobb terhet, mint bárki más, aki 

gyermeket vállal. A vérszerinti kapcsolat sem jelentheti azt, hogy egy 

gyermek azé, aki őt világra hozta. Minden teremtett szellemi lény az Istené! 

Még Én, Jézus, is nyugodt lelkiismerettel kijelenthettem Édesanyámmal 

kapcsolatban: „Ki az én anyám?” (Mk 3;33) 

 Tehát félni valód nincs, ha az áldozatvállalás mellett döntöttél! 

Azt azonban ki kell jelentenem, hogy már akkor az áldozatvállalás 

mellett döntöttél, amikor vállaltad a földi életet. Az tehát, aki 

újjászületettnek akarja tudni magát, mindenképpen az áldozatvállalás mellett 

döntött, akár van gyermeke, akár nincs. Akár vállal gyermeket bármiképpen, 

akár nem. 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4162. 

Kérdező: ÖRÖMET AKAROK OKOZNI JÉZUSNAK! 

 Mivel szerezhetek örömet nagyböjtben neked, Uram? 
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HANG: "Drága Gyermekem! 

 Számomra különös örömet jelentene, ha a nagyböjti időben 

megtartóztatnád magadat a tévénézéstől, és helyette Velem foglalkoznál. Ha 

pedig Édesanyámnak, Máriának, kívánságát is beállítanád a nagyböjti idő 

keretébe, vagyis azt, hogy szerdán és pénteken szigorú böjtöt tartasz  

(naponta háromszor enni, csak egyszer jóllakni, és húst nem enni), akkor 

megtetted azt, ami a legoptimálisabb. 

  Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4163. 

Kérdés: MINT BETEG, MEHETEK GYÓNÁS NÉLKÜL ÁLDOZNI? 

  Beteg vagyok, és probléma számomra, hogy gyónás nélkül 

   menjek áldozni. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Akár beteg vagy, akár nem, ha probléma számodra a gyónás nélküli 

áldozás, akkor csak azt ajánlhatom, hogy minden szentáldozás előtt végezzél 

szentgyónást. 

 A szentgyónás nélküli szentáldozást csak annak ajánlom, aki ezt 

lelkiismeretével össze tudja egyeztetni. 

 Azt mindenképpen elítélem, ha valaki bárkit arra akar rábeszélni, 

hogy ne járuljon szentáldozáshoz, mert számára ezt valamelyik speciális hit 

képviselője nem tartja jónak!  

Én, Jézus, nem a speciális hitnek, amely felsorakozik a különböző 

vallások sorában, hanem az univerzális hitnek, vagyis annak a hitnek vagyok 

hirdetője és elkötelezettje, amely hit hiszi azt, hogy minden ember hisz 

abban, hogy ő ember, és elvárja másoktól is, hogy embernek nézzék, 

ugyanakkor tudja azt, hogy más embereket, függetlenül hitüktől, hova- 

tartozásuktól, embernek kell tartania. 

 Mindaz, aki hisz abban, hogy Én, Jézus, valóban jelen vagyok abban 

a kis kenyérdarabban, mégpedig  a lényeget tekintve állapotszerűen, és 

őszinte bűnbánattal fordul Felém, nyugodtan járulhat szentáldozáshoz! 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4164. 

Kérdező: NAGYANYÁM KINYÍLT ELŐTTEM HALÁLA ELŐTT 

 1. Nagyanyám halála előtt bevallotta, hogy nem Isten akarata 

      volt számára a legfontosabb, hanem a saját akarata. 

   2. Mikor tudom felvállalni valóban az Isten akaratát? 

HANG: "Kedves Barátom! 
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 1. Nagyanyád a halála előtt csodálatosan megvilágosodott. Időt 

kapott (94 év!) arra, hogy eljusson e megvilágosodásra. 

 Legtöbb ember úgy gondolja, hogy akkor teszi meg Isten akaratát, ha 

igyekszik felzárkózni a gyermekkorban megtanult tíz parancshoz úgy, ahogy 

azt neki annak idején tanították. 

 Nagyanyád rálátott arra, hogy a tíz parancs teljesítése úgy, ahogy ő 

eddig gondolta, nem elégséges annak a szeretetnek megéléséhez, amit Én, 

Jézus, új parancsnak mondottam, és kértem annak megvalósítását. („Új 

parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek 

benneteket, úgy szeressétek ti is egymást!” Jn 13;34) 

2. Két forrást kell használnod ahhoz, hogy Isten akarata életté váljék 

benned. Az egyik forrás az evangéliumokkal való foglalkozás. A másik 

forrás pedig az evangéliumok tartalmának megbeszélése olyanokkal, akik az 

alapalázat (kiállni a meglátott jó mellett, s ugyanakkor és mindenkor 

nyitottnak maradni a jobb irányában) birtokában vannak. 

Ha e két forrást be tudtad építeni életedbe, akkor már csak az van 

hátra, hogy legyen olyan reggeli és esti imád, amelyek által az előbb említett 

két forrás állapotszerűen folyjék át napjaidon. 

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

4165. 

Kérdező: MIÉRT JÖTTEM A FÖLDRE? MI A TISZTÍTÓTŰZ? 

 1. Újjászülettem-e? 

 2. Miért kellett a Földre születnem? Mit tettem előzőleg rosszul? 

 3. Mi a tisztítótűz? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Igen! Te egy újjászületett lélek vagy! Te nemcsak azt tudhatod 

erkölcsi biztonsággal, hogy Én, Jézus, a tiéd vagyok, hanem azt is, hogy te 

az Enyém vagy! E  kettős örömünk a Szentlélek öröme benned! 

 2. Az újjászületetteknek is meg kell szentelődniük a Földön, 

miközben leghőbb vágyaik egyike az, hogy másokat is megszenteljenek. 

 Azok a nehézségek, amelyek árnyékot vetnek benső békédre, jelzik 

azokat az okokat, amelyek miatt le kellett születned a Földre. 

Bármilyen általánosnak is hangzik, mégis ezzel tudom legjobban 

kifejezni leszületésed okát: az önzés és a felelősség áthárítás. E két 

magatartásodban lelheted fel azokat a döntéseidet, amelyeket oldanod kell 

magadról annak érdekében, hogy legalább szándékodban egyértelművé válj 

Számomra. 
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 Számodra sem az a legfontosabb, hogy szentnek tudd magad, hanem 

az, hogy ne akard kimagyarázni azt, hogy azzá kell lenned. 

 3. A tisztítótűz pontosan az arra való törekvés, hogy elismerd: 

minden, ami benned jó és boldogító, az Tőlem, a te Jézusodtól van, és 

minden más idegen Tőlem. Azoknak az elemeknek átélése tehát, amelyek 

Tőlem idegenek, ugyanakkor benned gyakorlatilag megtapasztalhatók, tüzes 

fájdalmat, a fájdalom tüzét ébresztik benned. Ez a tisztító tűz. Ez tehát a 

földi életben és a Földön túl életben egyaránt létező szenvedést jelenti. 

 Tisztítótűz tehát a Földön és a földön túli életben egyaránt létező 

valóság! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

4166.  

Kérdező: NEM AKAROK BIZONYTALANRA ÉPÍTENI 

 1. Egy szerelmi kapcsolat mikor kedves neked, Uram? 

 2. Lehet építeni arra, aki soha nem mondja, hogy biztos? 

 3. Mit kell tennem, hogy ne unjon meg? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A szerelem nem egy derült égből érkező ellenállhatatlan érzés. 

Csak az lesz szerelmes, aki nyitott arra, hogy szerelmes legyen. E nyitottság 

iránya dönti el, hogy a szerelem érzése kedves Nekem, Jézusnak, vagy 

ellenemre van. 

 Akkor kedves Nekem egy szerelmi kapcsolat, ha ebben mindkét fél 

lélekben egyre jobban megtisztulva, Hozzám, Jézushoz, akarja irányítani a 

másikat. 

 2. Abban biztos lehetsz, hogy életre szólóan nem komoly a szándéka 

annak, aki már „indulásban” sem halálbiztos abban, hogy ráteszi életét 

szerelmére. Az ilyen kapcsolatot mielőbb fel kell számolnod. Igen, mert e 

téren nem növekedni, hanem csökkenni szokott a hűség abban, aki már az 

indulásban is bizonytalan önmagában. 

 3. Semmiképpen sem az a teendőd, hogy a legjobb oldaladdal akard 

őt megismertetni! Nem, mert egy életen át senki nem képes megjátszani 

önmagát.  

Ha valaki valóban szeret téged, és arra vállalkozik, hogy társad legyen 

Felém, a te Jézusod felé, akkor úgy kell elfogadnia téged, amilyen vagy, és 

nem úgy, ahogy ő szeretné, hogy te vele szemben légy.  

Ne az ő kedvét keresd, mert ezzel csak növeled önzését, amely előbb-

utóbb elviselhetetlen teher lesz számodra, hanem arra törekedj, hogy az Én, a 

te Jézusod kedvét keresd, vagyis arra törekedj, hogy minél természetesebb 
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légy az ő irányában is. Ne légy senkinek a játékszere! Isten téged is 

Önmagára, és nem mások játékszerének teremtett. 

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

4167. 

Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁBBAN LÁTNI! 

1. Hol és kivel van még tarozásom? 

2. Vállalkozásommal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

          3. Álmomban mély vízben vergődtem, majd tudtam lélegzeni. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A Földre születettek adósságtörlesztése nem egy előre 

meghatározott helyhez vagy személyhez kötött. Minden olyan helyzet és 

minden olyan személlyel történő kapcsolatod, amely felszólít az Általam 

megkívánt szeretet megélésére, egyben adósságtörlesztés is. 

 2. Mivel sem Én, sem más döntéseidért a felelősséget át nem veheti, 

ezért minden olyan döntési terület, amely lényegében a mulandóságot 

célozza meg, a te értelmi képességed, szabadságod köréhez tartozik. Csak 

annyit mondhatok e kérdéseddel kapcsolatban, hogy Én, Jézus, mindenkor 

hű maradok hozzád, és mindaddig, amíg legfőbb törekvésed az Én, a te 

Jézusod kedvében járni, addig nem kell gondban lenned még akkor sem, ha 

csődbe kerül vállalkozásod. 

 Higgyétek el, hogy ti nem vagytok bábuk! Minden, ami 

valamiképpen mulandó, nem más, mint ESZKÖZ! A CÉL mindenkor a 

Velem, a te Jézusoddal való élő kapcsolat megőrzése! 

 3. Álmod pontosan arra hívja fel figyelmedet, hogy a legnagyobb 

nehézség közepette is megfelelő élettérhez jutsz, mert szándékom szerint 

akarsz élni! 

 Válaszolok még férjed kérdésére is. Őt az érdekli, hogy mi lenne a 

helyén, ha nem volna világmindenség. E kérdés egy olyan fogalomzavar 

következménye, amelyet feltétlenül tisztázni kell. 

 A hely a Földön nem valami, hanem az anyagnak egyik tulajdonsága! 

Minden anyagot viszonyítani lehet más anyaghoz, és akkor lehet azt 

mondani, hogy valami az asztal alatt, a ház fölött, a padlón, a falon, stb. van. 

Hely tehát önmagában nem létező valóság. 

 Mivel a világmindenségben minden anyagi létező jelen van, ezért, ha 

nem volna világmindenség, akkor nem volna világmindenség. 

 Amíg valaki fogalomzavarban van, addig lehet játszani a szavakkal, 

csak nincs semmi értelme. 

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

4168. 

Kérdező: FELADATAIMRÓL... 
 1. Jó úton haladok-e? 

 2. Mi a véleményed rólam? 

 3. Hogyan segíthetnék többet és jobban másokon? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Mindhárom kérdésedre adandó válaszom helye a reggeli és az esti 

imáid. Most pár sorban elmondom, hogy miért. 

 1. Mint tudod, Én, Jézus, azonosítottam Magamat egy ÚTTAL, (Jn 

14;6), és ennek tartalmát így fogalmaztam meg: „Úgy szeressétek egymást, 

ahogy Én, szerettelek titeket!” (Jn 13;34) 

 Tehát a senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás és a 

rászorulókon való segítés az az emberi magatartás, amelynek 

megvalósítására történő törekvésre azt lehet mondani, hogy addig jár valaki 

jó úton, amíg erre törekszik. 

 2. Lelkiismereteden keresztül Isten szól hozzád!  

Én, Jézus, benned élek az Atyával és a Szentlélekkel. Ha jó 

véleményünk van rólad, akkor nyugalmat adunk szívednek. Ha nincs jó 

véleményünk rólad, akkor nyugtalanságot ébresztünk benned. Így tehát 

valójában te alakítod ki a MI véleményünket önmagadról. 

 3. A segítő készség önmagában nem elég. Ezt te is tudod. E készség 

megvalósítását szintén benső békéd, illetve békétlenséged alapján tudod 

eldönteni. Más mérce nincsen! Nincs tehát egy olyan úgynevezett objektív 

cselekés, amely eldönthetné azt, hogy általa Istennek tetszővé válj. Ha 

szeretet nincs benned, akkor minden jó cselekedeted csupán önámítás, és 

hiúságodat legyezgeti. Ha szeretet van benned, akkor a legkisebb jótett, akár 

egy pohár víz adása is (Mt 10;42 / Mk 9;41), Istennek tetszővé avat téged. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak, hogy egyre könnyebben tudj 

mindenkor JÓL DÖNTENI!" 

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

4169. 

Kérdező: TÁJÉKOZTATÁST KÉREK! 

 1. Mi az a KIO? 

 2. Budapesti programokról kérek tájékoztatást. 

 3. Az imáról kapunk eligazítást a HANG-könyvek által? 

HANG: "Kedves Barátom! 
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 1. A Keressétek az Isten Országát (KIO) egy olyan négykötetes mű, 

melynek a szerzője és forgalmazója Bulányi György piarista szerzetes. Ő a 

teljesség igényével analizálta és szintetizálta a négy evangéliumot. 

 Ha valaki e könyveket áttanulmányozza, akkor teljesen tiszta képet 

kap arról, hogy Én, Jézus, miért jöttem közétek, és mi a ti teendőtök annak 

érdekében, hogy Isten Országát építsétek a Földön. Jelenleg e négykötetes 

mű ára összesen: 2000 forint. 

 2. Egyelőre minden hónap második vasárnapján d.u. 15 órakor a 

Gyógypedagógiai főiskola dísztermében (Bethlen Gábor tér 2, a Keleti 

pályaudvartól kb. 5 perc gyalog) azok számára van szentmise és irányított 

meditáció, akik a HANG-könyvekkel szimpatizálnak. 

 3. A különböző imaformákról, s főleg a párbeszéd-imáról, több 

információ is található a HANG-könyvekben. 

 Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!" 

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

4170. 

Kérdező: ISTEN ÉS A VILÁG KAPCSOLATÁRÓL.. 

 1. Az Abszolút és Szimplex Isten, akiben nincs változás, 

      hogyan értheti meg az állandóan változó embert? 

 2. Isten a világot „Magából” teremtette, amint a panteisták 

      vallják? 

 3. Hogyan tud Isten egyszerre a világban és azon kívül is lenni? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Amint a tengert nem lehet egy kis pohárba belesűríteni, úgy Istent 

sem lehet belesűríteni semmiféle szellemi lény értelmébe. Más az, hogy 

valamit tudhattok Istenről, és más az, hogy tudhatjátok az Istent! E második 

mindenkor csak töredékes számotokra. 

 Az előző hasonlattal élve, a tenger nem fér bele a pohárba, de a 

pohár, bármennyire is képes a növekedésre, belefér a tengerbe. De soha nem 

lesz egy az egyben a tenger.   

 2. Isten szabadsága az, hogy amit akar, az van. Amit nem akar, az 

nincs. Az erkölcsi rendben a szellemi teremtmények szabadsága az, hogy 

akarhatjátok azt, ami van, tehát azt, amit az Isten akar, s ilyenkor szeretetben 

és szeretetből, tehát Istenből élhettek. És akarhatjátok azt, amit az Isten nem 

akar, tehát a szeretet hiányát. Ilyenkor kívülre kerültök az Isten boldogító 

körén. De létezéseteket akkor sem tudjátok megszüntetni. 

 Isten nem darabolható, mint a világ anyagi léte. Isten nem 

függetleníthető az anyagi világtól, mivel Ő tartja azt létben. Amint a te 
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gondolatod sem függetleníthető tőled, a gondolkodótól! Nincs bitangul, 

gazdátlanul röpködő gondolat. De azért te sem vagy azonos a gondolatoddal.  

Az erkölcsi rend más, mint az anyagi világ! A szellemi lények 

függetleníthetik magukat az erkölcsi rendben a szeretettől, tehát Istentől, s 

ezt az erkölcsi létezők boldogtalanságnak élik meg. Isten kénytelen a 

szellemi lényeket akkor is létben tartani, ha nem szeretik Őt vissza,  mert 

szeretni csak az tud, aki tud nem szeretni is. Ha Isten megsemmisítené az Őt 

„nem szeretőket”, akkor már nem lenne lehetőség ezek számára az, hogy 

valaha is szeressenek. Márpedig Isten nemcsak nem tart létben 

értelmetlenséget, de nem is hoz ilyet létre.  

A szellemi lények értelmes létezéséhez feltétlenül hozzátartozik az, 

hogy boldogok is lehetnek, ha akarnak. Számukra természetellenes a 

boldogtalanság, vagyis az Istent vissza nem szeretés! Istenben változást 

kellene feltételeznetek, vagyis a teljesség hiányát, ha azt állítanátok, hogy 

Isten valaha is lezár azok irányában, akik az Ő visszaszeretésére vannak 

teremtve! 

 3. Az első pont második bekezdésében már válaszoltam e kérdésedre 

is. 

 Utószóként felhívom a figyelmedet arra, hogy bár nagyon fontos 

Istenről minél többet tudni, de a hangsúly mindenkor azon legyen, hogy mit 

akar az Isten általad, veled és benned! 

 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4171. 

Kérdező: MIT JELENT AZ, HOGY EGYÜTT ÉLNI EGY BETEGSÉGGEL? 

 1. Betegségem  karmikus eredetű-e? 

 2. Mi a feladatom ezzel kapcsolatban? 

  3. Hogyan kell egy betegséggel együtt élni. Lehet mást csinálni? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Attól, hogy betegséged karmikus eredetű, nem kell azt gondolnod, 

hogy az meg nem gyógyítható. Kétségtelen, hogy adósságtörlesztést is jelent 

számodra. De szó sincs arról, hogy egész földi életedben törlesztendő 

adósságot jelent betegséged. Az „adósságtörlesztés” tudata csak idegileg 

teszi elviselhetőbbé betegséged terhét, de nem veszi le a válladról e terhet. 

Márpedig a lelki egészséghez hozzátartozik az is, hogy e teher 

megszüntetésére vágyódsz. 

 Nem szabad feladnod a gyógyulás reményét! Amíg e betegséged van, 

addig e betegségnek pozitív szerepe is van. Eddig pl. az volt az egyik pozitív 

szerepe, hogy eljutottál e leveled megírására, amelyre Én, Jézus 
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válaszolhatok, és olyan kapcsolat felvételére kerülhetett sor  Velem, a te 

Jézusoddal, amilyen e betegség nélkül nem jött volna létre. Ne hidd, hogy ez 

kevés! 

 2. Feladatod tehát ezzel kapcsolatban a remény ápolása magadban. 

Ez azt jelenti, hogy figyelve a lehetőségeket, amelyek utadba kerülnek, 

hinned kell abban, hogy meg fog jönni a megoldás. Addig pedig, amíg ez 

nem következik be, azt kell tudatosítanod magadban, hogy e betegség sem 

érintheti lényegében a lelked békéjét, a Velem való szeretet-kapcsolatod 

ápolását. 

 3. Általában a különböző narkotikumokba menekülés, a zúgolódás, 

sőt a gyűlöletkeltés az vagy azok iránt, akiket okolni lehet, nagyon meg 

tudják keseríteni, nehezíteni egy betegség elviselését. Az ilyen és ezekhez 

hasonló magatartásoktól való tartózkodás jelenti azt, hogy meg kell tanulni 

egy betegséggel együtt élni. Ebben az esetben a betegség ténye pozitív 

szerepet kap, és ahelyett, hogy erkölcsrombolóvá válna, inkább építeni tudja 

lelkileg a betegség hordozóját. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 

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

4172. 

Kérdező: ISTEN NEM FIGYEL RÁM 

 Miért nem hallgat meg engem az Isten? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Amikor Én, Jézus, emberként éltem a Földön, akkor első nyilvános 

beszédemet azzal kezdtem, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat. Ez a 

kívánságom legtöbb esetben azóta is kívánság marad! Ti nem 

gondolkodásotokat akarjátok átalakítani, hanem azt szeretnétek, hogy Én, 

Jézus, alakítsam át körülményeiteket úgy, hogy abban ti jól érezzétek 

magatokat. 

 Te is tudod, és minden józanul gondolkodó ember tudja azt, hogy a 

földi élet inkább pokol, mint mennyország. Mindannyian tudjátok, hogy 

halálra ítélten jöttetek a világra. És bár ezt tudjátok, mégis azt szeretnétek, 

hogy ne ti, hanem a világ alakuljon át valahogy úgy, hogy elviselhetőbb 

legyen.  

 Drága Gyermekem! Neked és minden embernek az lenne az első 

feladata, hogy magatokat alakítsátok át úgy, hogy minden ember számára 

egyre elviselhetőbbek legyetek olyan tekintetben, hogy szívetek békéjét 

érezzék rajtatok az emberek. Azok, akik erre törekszenek, megtapasztalják, 

hogy igazat mondottam akkor, amikor ezeket mondtam: „Ne aggódjatok 
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életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy 

mibe öltöztök! Nem több az élet az eledelnél s a test a ruhánál? 

 Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek - 

mennyei Atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk? 

Ugyan ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha 

aggodalmaskodik? 

Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezők liliomait, 

hogyan nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, mégis, mondom 

nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy 

ezek közül. 

Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így 

öltözteti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem sokkal inkább? 

 Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit eszünk, mit iszunk? 

Ezeket a pogányok keresik. Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre 

szükségetek van. 

Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket 

mind megkapjátok hozzá! 

Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról! A 

mának elég a maga baja.” ( Mt 6;25-34) 

 Ne hidd, hogy a levegőbe beszéltem csupán! Én egy rongyos 

istállóban születtem, és a keresztfán haltam meg. E két esemény között pedig 

elmondhattam, hogy: „A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, 

de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.” (Mt 8;20) 

 Hidd el, hogy lelked békéje nem külső körülményeidtől függ, hanem 

attól a belső látástól, amelynek a másik neve a HIT! Igen! Az 

istenszeretőnek minden a javára válik, mert az istenszerető HITBŐL él. 

 Nagyon szeretném, ha át tudnám adni neked saját szíved békéjét, de 

ezt Én hiába adom, ha te nem veszed át. Akkor kezded átvenni, ha elhiszed, 

hogy nem Nekem, a te Jézusodnak kell rád hallgatnom, hanem neked kell 

Rám, a te Jézusodra hallgatnod. 

 A Bibliában, főleg az evangéliumokban, könnyen lehet Velem 

találkozni. 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4173.   

Kérdező: AZ ALÁZATRÓL 

 1. Nem vagyok elég alázatos. 

 2. A meditálásban kellene fejlődnöm. Lehetséges ez? 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 1. Az alapalázat nélkülözhetetlen a lelki fejlődéshez. Ennek két 

összetevője van. Az egyik az, hogy ki kell állnod a meglátott jó mellett. A 

másik pedig az, hogy nyitottnak kell lenned mindenkor a jobb irányában. 

 Az egészséges alázat tehát nem érzés, nem egy elsajátítandó egyszeri 

vagy többszöri feladat, hanem olyan öntudatos állapot, amelyet az előbb 

leírtam. Tehát nem az az alázatos, aki „alázatoskodik”, és főleg nem az, aki 

arra törekszik, hogy alázatosnak tartsák őt mások. Az igazi alázat olyan 

nyitottság a jobb irányában, amely mindig együtt jár egy egészséges 

öntudattal. Pontosan ezért mások ezt beképzeltségnek, büszkeségnek, netán 

gőgnek is szokták minősíteni. 

 Az alázat, éppen azért, mert az állhatatosság és a tanulékonyság 

együttes állapota, rendre vizsgálatra szorul. Ha este felteszed magadnak e 

kérdést: kiálltál-e legalább elvben akár magaddal szemben, akár másokkal 

szemben a meglátott jó mellett, tehát nem alkudtál-e meg akár magaddal, 

akár másokkal azért, hogy rövid távon esetleg jól érezd magadat. Ha 

megkérdezed magadtól, hogy volt-e benned megfelelő nyitottság az általad 

jónak tartott leváltására egy jobb elfogadása felé, akkor feltétlenül alázatos 

vagy Isten előtt. 

 Az alázatosság nem olyan jelző, amely fokozható, hanem olyan 

állapot, amely hol van, hol nincs. 

 2. A meditálást nem kell erőltetned! Inkább arra kell ügyelned, hogy 

minél kevésbé misztifikáld a benned lezajló folyamatokat. Csak az a jó 

meditáció, amelyben úgy éled bele magadat a Velem való kapcsolatodba, 

hogy az a „felszínen”, tehát a gyakorlati életben  az egészségesen szolgáló 

szeretet erejét hozza mozgásba. 

 A szolgáló szeretet kibontakozását sem kell erőltetned. Maguk a 

körülmények - mint lehetőségek - felkínálják neked e szolgáló szeretet 

kimutatására az alkalmat. 

 Nagyon szeretlek, és megáldlak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4174. 

Kérdező: SOK A MIÉRT BENNEM 

 1. Miért születtem a Földre? Mi a feladatom tovább? 

 2. Miért telt úgy az életem, ahogy? 

   3. Mit kell tennem a fiamért? Ő miért született? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Ne az okot, hanem a célt lásd és figyeld! Minden teremtett szellemi 

lénynek az ad boldogságot, értelmet, hogy visszaszeretheti az Istent. Azt az 

Istent, aki őt szeretetből szeretetre teremtette. 
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 A szeretet szónak pontos tartalmát megadtam Jn 13;34-ben: 

„Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is 

egymást”! Tehát életcélod egyben megadja az életfeladatodat is. 

 2. Te is azzal a szándékkal jöttél a Földre, hogy át fogod alakítani a 

gondolkodásodat. Ezt a gondolkodás-átalakítást helytelen irányban tetted 

meg, ezért ahelyett, hogy Én, Jézus, élhettem volna benned, és irányíthattam 

volna életedet, gondot gondra halmoztál magadnak. 

 Ma már tudod, hogy evangéliumaim alapján kell formálnod benső 

világodat, amint azt Márk 1;15-ben olvashatod. 

 3. Fiadért sem kell tenned mást, mint bárki rászorulóért. Vele 

szemben sem arra kell törekedned, hogy valamit jóvá tégy. Nem, mert 

amennyiben ő istenszerető, a te hűtlenséged is javára vált. Ha pedig nem 

istenszerető, akkor Isten sem tud vele mit kezdeni.  

Ne hordj magadban bűntudatot, mert ha megbántad helytelen tettedet, 

akkor Én, Jézus, a többit már elintéztem, éspedig a neked és mindenki javára 

intéztem el. Te örülj annak, hogy észrevetted azt, hogy Én, Jézus, 

megtaláltalak. Ez az észrevételed teszi boldogítóvá számodra azt, hogy 

minden rászorulóban vissza tudsz szeretni Engem. Ha nem oldod le 

magadról azt a gondolatot, hogy adósa vagy fiadnak, tehát ha a vérkötelék 

megkötözöttség marad számodra, akkor nem tudlak megajándékozni azzal a 

szabadsággal, amely a Szentlélek hatékony működését tudja biztosítani 

benned. (2Kor 3;17) 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

4175. 

Kérdező: NEM VAGYOK MEGELÉGEDVE MAGAMMAL 

 Haragszom magamra, mert nincs vágy bennem az imára. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Lelkednek ez az állapota, bármennyire is hihetetlennek tűnik neked, 

Nekem, Jézusnak, kedvesebb, mintha tele lennél vágyakkal, s úgy fordulnál 

Hozzám. 

 Te elérkeztél a lelki fejlődésnek arra a szakaszára, ahol Lelkem már 

keményebb eledellel táplálja azokat, akik lélekben növekedni akarnak. Te 

egy olyan „lelki szárazságban” vagy, amely nem vissza, hanem előre lendít 

téged. Tudom, hogy ez számodra most alig hihető, de pontosan most, az 

ilyen lelki állapotban van arra lehetőséged, hogy megélve semmiségedet, 

bármennyire is kicsi, de mégis valós hitedre hagyatkozzál. 

 Angyalaim nagyon drukkolnak érted! Ezt sem tudod megtapasztalni. 

Ezt is csak hittel tudod elfogadni. 
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 A földi élet mulandóságában az örök boldogság ragyogása úgy el tud 

tűnni, mint a Nap az égen, amikor azt eltakarja a felhő. 

 Ilyenkor, a te lelki állapotodban számodra nem marad más hátra, mint 

a HŰSÉG! Hinned kell abban, hogy csak átmeneti lehet a felhő látszat-

győzelme a Nap felett. Hinned kell abban, hogy a Velem, Jézusoddal való 

kapcsolatod bizonyos értelemben érzelem feletti! Olyankor, amikor valaki 

nagyon közel kerül Hozzám, akkor annyira Magamhoz ölelem őt, hogy ez az 

ölelés, legalábbis egy időre, minden földi, érzelmi szálat elszakít, és csak a 

hit, vagyis a szívnek vaksi szemével él meg az Engem valóban szerető lélek 

némi erkölcsi bizonyosságot (de ez a némi, ez halálosan komoly 

bizonyosság!) afelől, hogy EGY Velem. 

 Ne feledd! Benned vagyok, érted vagyok benned akkor is, ha ezt 

nem, sőt ennek ellenkezőjét tapasztalod. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4176. 

Kérdező: NEM VAGYOK TISZTÁBAN MAGAMMAL 

 1. Egy párkapcsolatról kérdezem a HANG-ot. 

 2. Kételkedem saját döntéseimben. 

 3. Túl szigorú vagyok magamhoz? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Én, Jézus mindenkinek csak saját párkapcsolatáról mondhatok 

véleményt. Ha nem így tennék, akkor nagyon sok lehetőséget kapna minden 

kérdező arra, hogy mások életének intim ügyeibe is bele tudjon zavarni. 

 Annyit mindenesetre mondhatok, hogy minden igazi, boldogító 

párkapcsolat lényegéhez tartozik az, hogy mindkét fél Hozzám, Jézushoz, 

igyekszik segíteni a másikat. Ennek viszont feltétlen feltétele az, hogy 

mindkét fél törekedjék is erre! 

 2. A testi kapcsolat nagyon fontos ugyan, de nem a legfontosabb! A 

test mindenkor alkalmas arra, hogy problémává legyen a lélek számára, és 

így levizsgáztassa ennek állapotát. A gondolkodó lélek viszont képes arra, 

hogy minden problémát pozitív módon kezeljen. Ez annyit jelent, hogy a 

testi problémákban mindenkinek meg kell találnia azt a látást, amelynek 

alapján a lélek fejlődni képes. 

 A Földön a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat. A benső 

béke helyreáll akkor, ha valaki nem mindenáron a test vonalán, sőt, akár 

ennek ellenében akarja rendezni benső életét. 
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 Ha valaki a lélek fejlődésére teszi a hangsúlyt, akkor előbb-utóbb a 

testi problémák is a maguk helyére kerülnek, s nem akadályai, hanem 

irányjelzői lesznek a szeretetből vállalt áldozatos életútnak. 

 3. Kétségtelen, hogy akaratos vagy. De ez nem negatív tulajdonság, 

hanem megfelelő alapanyag a lelkednek arra, hogy ne homokra, hanem 

sziklára építsd életedet. 

 Foglalkozz többet az evangéliumaimmal, a HANG-ommal. Annak, 

aki élni akar, táplálkoznia kell. Lelki, szellemi táplálékról azért 

gondoskodtam számotokra, mert jó Pásztor vagyok! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4177. 

Kérdező: VAN BŰNHŐDÉS NÉLKÜLI BŰN? 

 1. Megússzák büntetésüket a rosszak? 

 2. Mi zajlik le abban, akinek rossz a házassága? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Szó sincs arról, hogy bárki is megúszhatná büntetés nélkül azt, 

amit tudatosan rosszul csinált! Csupán arról lehet szó, hogy az, aki megtér, 

bár szeretné jóvá tenni előző bűneit, de mivel erre képtelen, ezért a másokért 

vállalt áldozatban igyekszik lelkiismeretének megnyugtatására. De 

mindaddig, amíg valaki nem tér meg, csak menekül a saját benső hangja 

elől, s így „készül” az örök kárhozatra! 

 2. Ha valaki azt tapasztalja, hogy házassága zátonyra futott, akkor két 

lehetősége van. Vagy önmagát hibáztatja, vagy a másikat. Az, hogy 

mindkettőt, ez nem vall őszinte beismerésre. Aki önmagát is és a másikat is 

hibáztatja, az nem igazán hibáztatja önmagát. 

 Ha valaki önmagát hibáztatja, akkor van esély arra, hogy helyre 

hozza azt, amit hibázott. Ha a másikat hibáztatja, akkor szabadságának 

tudatában - mivel a másik hagyta el őt - életét tovább irányíthatja az Én isteni 

szándékom szerint. 

 Amit mindenképpen tudnia kell mindenkinek, az az, hogy Isten 

nélkül nem lehet normális emberi életet élni sem magányosan, sem 

párkapcsolatban. A földi életben minden ember életfolyama nem más, mint 

Isten-kapcsolatának a következménye! Tehát nem emberen keresztül 

találjátok meg Istent, hanem Istenen keresztül találjátok meg egymást! Ez 

minden egészséges emberi kapcsolatra érvényes. A megtérés minden mást 

megelőz! Csak jó fa hoz jó gyümölcsöket. Ilyen értelemben igaz az, hogy 

vagy Isten ajándékai vagytok egymásnak, vagy tükrei, amelyben mindketten 
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felismerhetitek, hogy milyen a kapcsolatotok a bennetek boldogító módon 

létben tartó Istennel. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az  

ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

4178. 

Kérdező: LÁTOMÁSOM VOLT 

 Egy pillanatra Jézus arcát láttam. Miért? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Én, Jézus, valóban lehetővé teszem egyeseknek azt, hogy látomásaik 

legyenek. Ezt nem azért teszem, mert valami különleges személyeknek 

tartom őket, hanem azért, hogy erősödjenek abban az áldozatos 

szeretetszolgálatban, amelyet végezniük kell. 

 A te számodra is az legyen a legfontosabb, hogy a soha senkinek nem 

ártás, a mindig mindenkinek szívből megbocsátás és a szolgáló szeretet útján 

haladj előre. 

 Én, Jézus, gyakran a leggyarlóbb embereknek mutatom meg 

Magamat, hogy ők - megtérve - életpéldájukkal mutassanak be Engem 

embertársaiknak. Ne arról beszélj hát másoknak, hogy mit tett veled az Isten, 

hanem arról érdeklődj, hogy te hogyan és miben tudnád jobban szolgálni 

embertársaidat. 

 Én, Jézus, mindenkor veled vagyok, és mindenkor segíteni akarok 

neked abban, hogy növekedj abban a szeretetben, amely mások életét 

könnyebbé teszi. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4179. 

Kérdező: EGY „GYÓGYÍTÓ” JÓSRÓL... 

 1. Hiteles lehet az a gyógyító, aki jósol? 

 2. Valóban a túlvilágról irányítják az ilyen jóst? 

 3. Érdemes követni az ilyen jóst? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. E szóval „gyógyító”, már nagyon sokan visszaéltek. Én, Jézus, bár 

minden betegséget meg tudtam gyógyítani, mégsem neveztem Magamat 

soha gyógyítónak. Tanítómesternek neveztettem Magamat, mert arra a 

boldogságra, benső békére tanítottalak benneteket, amelyet semmiféle 

gyógyítással senki és soha el nem érhet. Ha pedig valaki nemcsak 

gyógyítónak, de jövendőmondónak is tartja magát, hát akkor attól jobb távol 
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maradni, mert szinte biztos, hogy lelki zavart idéz elő azokban, akik 

hiszékenyek. 

 A hiszékenység nem azonos a hittel! A hit az egy olyan szeme a 

szívnek, amelyen keresztül Engem, Jézust, egyre jobban meg tud ismerni 

valaki. A hiszékenység pedig babonába viszi még a legjobb szándékú embert 

is. A babona egy olyan életszemlélet, amely alapján olyan erőt tulajdonítotok 

valaminek vagy valakinek, amelyet annak az Isten nem adott. 

 Ha valaki követi az általad említett gyógyító jóst, akkor az nem 

Engem követ. 

 2. Amit te túlvilágnak nevezel, az egy olyan tartomány, ahonnan 

nemcsak jó, de ártó erők is hatni akarnak rátok, és hatnak is akkor, ha valaki 

„vevő” erre. 

 Az egészen biztos, hogy az, aki gyógyítónak mondja magát, és jósol 

is, olyan ártó erőknek nyit magában ajtót, amely ajtón át sok jövőbeli 

értelmetlen szenvedést enged magába. Legjobb az ilyet elkerülni. Ez, amit 

most mondottam, nem jóslás, hanem egyszerű logika! 

 3. Követni csak Engem, Jézust, érdemes. Én vagyok az ÚT! A 

senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás és a szolgáló szeretés útja. 

Ha ezen haladsz, akkor megnyerted az ÉLETET! 

 Szeretettel kérlek benneteket, ne legyetek hiszékenyek! Kettőtök 

kapcsolata addig hordozza áldásomat, amíg mindkettőtöknek Én, Jézus, 

vagyok a legfontosabb. Ne legyetek tehát egymással sem megkötözve. Csak 

Velem! Csak ennek akarásával tudjátok egymást is helyesen szeretni. 

 Nagyon szeretlek benneteket, és megáldalak a  

 JÓZANSÁG LELKÉVEL!" 

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

4180. 

Kérdező: A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL... 

 A Jelenések könyvében található kijelentéseknek a tartalmáról... 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Szó sincs arról, hogy a valóságban van vagy lesz 144000 kiválasztott! 

Csupán arról van szó, hogy a Jelenések könyve nagyon alkalmas arra, hogy - 

bizonyos speciális hitek a ködös misztikában halászva, statisztikailag is 

bizonyíthatóan nagy eredményekkel hitegetve - megtévesszék a 

hiszékenyeket, akik könnyen lemondanak arról az alapalázatról, amely 

nélkül üdvösség, tehát újjászületés nem létezhet. (Alapalázat = Mindenkor 

nyitottság a JOBB irányában). 
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 Ebben a világban lesz ugyan világvége, de Isten mindenkor teremtő 

Isten marad. Ő a szellemi lények teremtését soha nem fogja abbahagyni. 

Istenben soha nem volt, soha nem is lesz változás! 

 A Jelenések könyvének - mint szimbolikus képhalmaznak - 

magyarázata csak azoknak és akkor ad építő jellegű felismeréseket,  amikor 

az egyes lelkek fejlődésére ezt a Szentlélek lehetővé teszi. Semmiképpen 

sem kiindulópont tehát a Jelenések könyve. A kiindulópont mindenkor a 

négy evangéliumom! Nem véletlen tehát, hogy e könyv az Újszövetségi 

Szentírás utolsó könyve. 

 Az armageddoni háború a Meggidó völgyben szintén csak a speciális 

hit képviselőit izgatja, akik a hiszékeny emberek között e háború 

rémisztgetésével anyagi és evilági hatalmuk megerősítésén fáradoznak.  

 Én, Jézus, semmiféle speciális hit hirdetője nem voltam! Én azt az 

univerzális hitet hirdettem, képviseltem, éltem elétek, amely szerint 

mindenkinek joga van embernek hinni önmagát, és joggal elvárhatja 

mindenkitől, hogy őt embernek nézzék mások. Ugyanakkor mindenkinek 

kötelessége a másik embert is embernek nézni, függetlenül attól, hogy 

milyen a bőre színe, milyen nemhez, valláshoz, nemzethez, korhoz tartozik. 

Sőt függetlenül attól is, hogy beteg vagy egészséges, szenvedélybeteg, 

drogos, vagy szabad minden szenvedélytől.  

Részemről csak ebben a HITBEN élők remélhetik azt az újjászületést, 

amely minden külső körülményt javukra fordít, és amely képes az 

üdvösséget biztosítani. Én vagyok az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET! ÉN, és 

nem a Jelenések könyve! 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

4181. 

Kérdező: SZERETNÉM SZEBBÉ TENNI A VILÁGOT! 

 1. Szeretnék minden betegségből meggyógyulni, és gyógyítani! 

 2. Szeretnék segíteni a világ baján! 

 3. Szeretnék megfelelő környezetben lakni! 

HANG: Kedves Barátom! 

 Te azt szeretnéd, ha a Földön Mennyország lenne. Most elmondom, 

hogy ez miért lehetetlen: 

 1. Mindenki halálra ítélve jött a világra. Vagyis mindenki halálos 

betegen született. Csak idő kérdése, és ezt kivétel nélkül mindenki 

megtapasztalja saját magán. 

 Azért van ez így, mert az ember számára a földi élet csupán átmeneti 

állapot. A ti hazátok a mennyben van! A rajtatok kívüli világgal csak 
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annyiban szabadna foglalkoznotok, amennyiben azt uralmatok alá törekedtek 

hajtani. Vagyis annyiban, amennyiben eszköznek használnátok fel arra, hogy 

felkészüljetek a Földről való eltávozásra. Mindaddig, amíg az a leghőbb 

vágyatok, hogy a mulandóságot meghosszabbítsátok, illetve elviselhetőbbé 

tegyétek, mondom, mindaddig pontosan arra nem használjátok fel mulandó 

időtöket, amire kaptátok, vagyis a megszentelődésre. 

 Mindenkinek el kell érnie azt a lelki fejlődési fokot, amely fokon már 

nem érdekes számára az, hogy beteg vagy nem, egészséges vagy nem. Csak 

e fokon születhettek újjá, vagyis csak e fokon tehetitek lehetővé Lelkem 

számára, hogy Általa újjászülessetek. Márpedig aki nem születik újjá, az 

nem mehet be a mennyek országába, hiába készítettem el mindannyitok 

számára ott a „helyet” (Jn 3;3). Ez valójában nem is hely, hanem helyzet, 

állapot.   

 2. A világban élő embereken segíteni fontos és szép dolog, de csak 

akkor helyes ez a segítés, ha ezáltal magadat segíted Hozzám közelebb. Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy akkor segítesz a világon, ha reggeltől estig azt 

teszed, amit tenned kell Isten szándéka szerint. Vagyis, ha gondolatod, 

szavaid és cselekedeteid, tehát döntéseid előtt teszed fel magadnak e kérdést: 

Most Jézus ezt gondolná, ezt mondaná, ezt tenné, így döntene? Ha e 

kérdésekre úgy felelsz, hogy ez szívbékét jelent számodra, akkor valóban a 

legoptimálisabban segítettél, könnyítettél a világ baján. 

 3. Te megfelelő környezetben laksz, bárhol laksz. Amint Én, Jézus, is 

Nekem megfelelő környezetben laktam akkor is, amikor elmondhattam: „A 

rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs 

hova fejét lehajtania.” (Mt 8;20) Ne feledd: minden környezet mulandó! 

Sehol és soha és senkinek nem lehet örök lakása! 

 Te kérdeztél még az Úrvacsoráról és a szentáldozásról is. Erre is 

válaszolok neked. 

 E téren a különböző speciális vallások, hitek, különbözőképpen 

vélekednek. A katolikusok hisznek abban, hogy Én, Jézus, állandóan jelen 

vagyok abban a kis kenyérdarabban, amit Oltáriszentségnek neveztek. Ez így 

is van! E jelenlétemhez szükséges az a pappá szentelés, amely felruházza a 

felszenteltet arra, hogy szavára ott így megjelenjek. 

 A nem katolikus keresztények abban hisznek, hogy csak azok 

számára vagyok így jelen, akik élő hittel elhiszik a vétel pillanatában, hogy 

ott vagyok, amikor valaki magához veszi az Úrvacsorát. És ez így is van!  

Kérlek, ne zavard össze a különböző vallások felfogását! 

 Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

******************************************************** 
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4182. 

Kérdező: MI DÖNTI EL SORSOMAT? 

 Milyen „érdemjegy” határozza meg örök sorsunkat? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Valóban, mint mondod,  örök rossz sors nincsen. De van örök 

fejlődés. Így döntéseid sorozata örökké meghatározza azt az esetleges 

különböző irányzatot, amely jó vagy rossz irányban viszi el életed fejlődését. 

 Az „örök sors” tehát nem a jó vagy a rossz megrögzöttségét akarja 

jelenteni, hanem azt a folyamatot, amelynek örökkön örökké ki van téve 

minden teremtett szellemi lény. 

 Igaz, a mennyek országa örök. A fejlődés iránya ott már nem 

változik. De csak az iránya nem változik! Maga a fejlődés soha nem áll meg. 

A „látás”, „szeretés”, „szeretés”, „látás” egymást állandóan erősítve, lendítve 

viszi tovább életeteket (1Jn 3,2). A ROSSZ iránya nem lehet örök, de az a 

fejlődési sors, amely a természetetek lényegéhez tartozik, érdemjegyeitek 

alapján módosulva ÖRÖK. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az 

 ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

4183. 

Kérdező: A FÉLELMEMRŐL... 

 Egy értelmetlen félelem gyötör. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Bizonyára hallottad már azt a fura tréfát, amely szerint az 

idegosztályon megmagyarázták valakinek, hogy ő nem kukorica. Nagy 

nehezen el is hitte, el is fogadta. Erre kiengedték a kórházból. Hamarosan 

rohan vissza, mondván, hogy a kapuban találkozott egy tyúkkal. A 

gondozója újra magyarázza, hogy ő már nem kukorica. - Igen,  én tudom - 

mondja -, de nem tudom, hogy a tyúk is tudja-e?! 

 Valahogy te is így vagy. Kicsit több humort kellene belevinned 

gondolataidba, hogy ezek felhígítsák benned azokat a görcsöket, amelyek 

megpróbálják lefojtani benned az Isten iránti bizalmat. 

 Mint tudod, Én, Jézus, nem adhatok nektek hitet! Én kérek tőletek 

hitet! De nemcsak olyan hitet kérek tőletek, hogy higgyetek Nekem! Én 

olyan hitet kérek tőletek, hogy higgyetek Bennem! Vagyis bízzátok Rám 

mulandó földi életeteket!   

 Félsz elmenni dolgozni? Mitől? Attól, hogy meghalsz? Na és? Ha 

nem mész el, akkor is meghalsz! Akkor már csak jobb az, hogy munkát 

vállalva halsz meg, mint anélkül! Így legalább az itt maradottaknak valami 
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hasznuk is lesz halálodból. Mitől félsz? Attól, hogy kinevetnek, hogy nem 

tudsz helytállni? Na és? Akkor mi van? Nem te leszel az első ilyen, és nem is 

leszel az utolsó! Csak nem gondolod, hogy Én, Jézus, annyira butyuli 

vagyok, annyira befolyásolható vagyok másoktól, hogy mások véleményétől 

teszem függővé véleményemet rólad!? Csak nem gondolod, hogy te úgy 

formálódsz bensőleg, ahogy kívülről mások megítélnek? Mert ha ez igaz 

lenne, akkor a világon te lennél az egyetlen ilyen. Ne képzeld magad ily 

nagynak!  

 Mint tudod, Én, Jézus, azt, aki elesik, fel tudom segíteni, és tudom 

továbblendíteni. De aki el sem indul, mert hátha elesik, azzal nem tudok mit 

kezdeni.  

Csak azt ne beszéld be magadnak, hogy Isten olyat kíván tőled, amire 

te képtelen vagy. Csak azt ne mondd, hogy te már csak jobban tudod, hogy 

mire vagy képes, mint az Isten! Dolgozni mindenki képes, amíg él. Ha már  

mást nem is  tud tenni valaki, akkor is tud másokat vigasztalni még a halálos 

ágyán is, ha ezt akarja. Ez pedig a ti nyelvhasználatotokban „NEM 

SEMMI!” Veled és érted mindent, de helyetted semmit! 

 Megáldalak az ÁLDOZATOS SZERETET LELKÉVEL!" 

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

4184. 

Kérdező: SZABADULNI ÉS SZABADÍTANI SZERETNÉK! 

 1. Betegségemtől szeretnék megszabadulni! 

 2. Imával vagy mással is segíthetünk egyik testvérünknek? 

 3. Milyen karizmát szántál nekem? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Betegségeddel való bajlódásodat örökségként, 

adósságtörlesztésként hoztad magaddal. Ez azt jelenti, hogy a lehetőségek 

felhasználása mellett nem kell nyugtalankodnod miatta. Tudom, hogy 

könnyű ezt mondani, de mégsem mondhatok mást. 

 Az, aki mindenáron meg akar gyógyulni, csak nyugtalan lélekkel 

tudja teljesíteni azt, amit Isten naponta elvár tőle. Az pedig, aki mindenáron 

Isten akaratát akarja naponta teljesíteni, mint legfontosabbat, az nem 

nyugtalankodik betegsége miatt, mert tudja, hogy Isten csak azt kívánja tőle, 

hogy tegye azt, amire képes, és úgy, ahogy bírja. 

 Az orvosok és az orvosságok eszközök arra, hogy a felelősséget 

átvállalják tőled a betegségeddel kapcsolatban. Az, aki mindenáron meg akar 

gyógyulni, önmaga válogat a lehetőségei között, s így döntéseiért önmaga 

felel. Aki az orvosára bízza a döntést, az leoldja magáról e felelősséget. 
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 Tehát nem az a fontos, hogy gyógyultnak tudd magad, hanem az, 

hogy bensőleg békét hordj magadban. Mindig ebben az irányban kell 

döntened! 

 2. Bizonyos értelemben mindannyian médiumai vagytok Lelkemnek, 

mivel mindenkiben jelen van a Szentlélek. Ti a Lélek templomai vagytok. 

Azt tehát nem kell kérni, hogy médium legyen valaki, de azt igen, hogy ne 

akarjon senki rendkívüli lenni. Az Isten Lelke a REND lelke, és nem a 

rendkívüliségé. 

 Ti azért imádkozzatok, hogy testvéretek ne akarjon rendkívüli lenni. 

Azért imádkozzatok, hogy ő is élje becsülettel azt a hétköznapi életet, amely 

megszenteli őt, mert csak ezzel a háttérrel tud mások felé égi békét 

sugározni. 

 3. A karizma egy olyan emberi tulajdonság, amelyet a Szentlélek 

megtisztít és felerősít mások szolgálatára, javára. 

 Nem a karizma a lényeg, hanem a LÉLEKKERESZTSÉG! Ez egy 

olyan istenélmény, amely semmivel össze nem téveszthető, mindig megrázó, 

majd gyümölcsökben, szeretettel átitatott gyümölcsökben megmutatkozó 

életváltozást idéz elő. Pontosan azért kezdenek el ilyen esetben karizmák 

működni, mert nem ezeken, hanem a szeretet kimutatásáról, mégpedig a 

szolgáló szeretet kimutatásáról van szó ilyenkor. Furcsa módon tehát akkor 

tudnak karizmák működni, ha az illető személy nem a karizmákra, hanem a 

szeretet megélésére koncentrál. Azt, hogy milyen képességeid működnek 

benned karizmatikus módon, ne legyen fontos számodra. A fontos az legyen, 

hogy növekedni törekedj abban a szeretetben, amelyet Én, Jézus, mint ÚJ 

parancsot hagytam rátok (Jn 13;34)! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4185. 

Kérdező: A HIVATÁS ÉS A  MUNKA KAPCSOLATA 

 1. Az Isten iránti bizalomról kérdezem a HANG-ot. 

 2. Terjeszteni szeretném üzeneteidet! 

 3. Egybeesik második eljöveteleddel Mária Szívének győzelme? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Amit te kérdezel, az a HIT és a BÖLCSESSÉG kérdése. Hinni 

abban, hogy egy hajszál sem esik le fejetekről Atyátok tudta nélkül, és elég 

bölcsnek lenni ahhoz, hogy megértsétek a gyakran hangoztatott mondatomat: 

Értetek és veletek mindent, de helyettetek semmit! 

 A hitetekkel nincs baj. De a bölcsesség azt sugallná, hogy akár 

alkalmi munkával, akár folyamatos munka vállalásával - egy időre erre nagy 
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hangsúlyt téve - rendezni kell adósságotok törlesztését. Ez azt is jelenti, hogy 

a teljes adósságot nem, csak az aktuális törlesztő összeget vállalva kell 

főhelyre tenned a napi megélhetés fontosságát. 

 Az első kegyelem a TERMÉSZET! Ez azt is jelenti, hogy a 

természetes élet lényegéhez tartozik az anyagi dolgok biztosítása a szülők 

részéről a család számára. Ez azt jelenti, hogy az adósság mindig jelzése 

annak, hogy Isten országát az anyagiak biztosításának elhanyagolásával nem 

lehet megvalósítani. Az adósság egy olyan végszükséglethez nyúlás, amely 

az anyagiak helytelen kezelésének vétkére is felhívja figyelmedet. 

 2. A HANG üzenetének terjesztése sem mehet rovására annak, amit 

családod létfenntartásának biztosítására kell fordítanod. A HANG terjesztése 

nem üzletág!  Ebből a nyereség a nullával egyenlő. Nyereség alatt értem azt 

az üzleti hozamot, amelynek következtében valaki növelni tudja bevételi 

keresetét úgy, hogy elindulhat a gazdagodás irányában. A HANG 

üzenetének terjesztése csak akkor lehet HITELES, ha ez a napi kereseti 

munka vállalása mellett történik. Neked most erre a munkára kell tenned a 

hangsúlyt! 

 3. Mária fatimai üzeneteinek beteljesülése nem esik egybe az Én 

második eljövetelemmel. Az az üzenet - amely szerint Mária Szeplőtelen 

Szíve végül is diadalmaskodik, és Isten megáldja a világot azzal az égi 

békével, amely a HANG-könyvek lapjairól sugárzik - a reményt akarja 

állandósítani bennetek, és nem azt, hogy most már csak erre kell várnotok. 

Várakozásotokban tehát úgy kell viselkednetek, ahogy a választott népnek 

kellett volna viselkednie akkor, amikor a próféták ígérete alapján Engem, 

Jézust, kellett volna várniuk! Tehát abban a reményben, amelynek alapja a 

már említett kijelentésem: Veletek és értetek MINDENT, de helyettetek 

SEMMIT! 

 Az a REMÉNY, amelyet Mária szít szívetekben, soha nem a passzív 

várakozást, hanem azt a lelki állapotot célozza meg, amelyet így 

fogalmazhatok: Úgy dolgozz, mintha örökké élnél a Földön, és úgy 

imádkozz, mintha már aznap meghalnál. 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL! 

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

4186. 

Kérdező: A KONTROLL FONTOSSÁGÁRÓL... 

 1. Van-e médiumi képességem? 

 2. El kell-e költöznöm Egerből? 

 3. Mivel okozok legnagyobb örömet Jézusnak? 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 1. Nálad nem a médiumi képességgel van probléma. Médiumi 

képessége mindenkinek van. A probléma az, amit tudatosítanod kell, és arra 

kell törekedned, hogy állapotszerűen benned éljek. Ez nem más, mint a 

helyes kontroll vállalása. 

 Ahhoz, hogy valaki mindig kész legyen kontrolláltatni magát, két 

dolog szükséges. Az egyik az, hogy rendszeresen tanulmányozd az 

evangéliumaimat és a HANG-könyveket. A másik pedig az alapalázat 

ápolása. Alapalázata annak van, aki bátran kiáll a meglátott jó mellett, s 

ugyanakkor nyitott mindig a jobb irányában. A jónak és a jobbnak csak az 

mondható, ami alátámasztható az Én, a te Jézusod szavaival, tehát 

valamiképpen visszavezethetők az evangéliumaim gondolataira. 

 2. Lakást változtató döntéseidnél a felelősséget nem vehetem át tőled. 

Bárhol vagy, Én, Jézus, mindig rendelkezésedre állok abban, ami a szíved 

szeretetének növekedését elősegítheti. És ezzel már át is tértem a harmadik 

kérdésedre adandó válaszomra. 

 3. A szeretetben való növekedés a lényeg. Ennek hármas „eszköze” a 

senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás és a szolgáló szeretés. 

Ennek átlátására a reggeli imádban kell behangolnod magadat, és kérned 

magadra áldásomat. Nagyon bölcs dolog, ha reggelenként kéred őrangyalod 

irányítását. Az esti imádban pedig, visszagondolva az elmúlt napra, 

feltétlenül adj hálát azért, hogy szeretetem, amely függetlenül 

magatartásodtól,  veled volt egész nap folyamán. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az  

OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

4187. 

Kérdező: JÓL AKAROK LÁTNI! 

 1. Családom betegségeiről és a hogyan továbbról…   

 2. Mi a feladatom a világban? 

 3. Krisztus megvilágosítását kérem! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Először arról akarok mondani pár szót, hogy miért is kellett 

megszületnetek a Földre. 

 Isten mindenkit saját boldogságára teremtett. Boldog csak az lehet a 

Földön, aki engedi, hogy Isten éljen benne. Ennek az isteni életnek 

hordozója és bemutatója Én, Jézus, voltam és vagyok az idők végezetéig. 

Aki tanulmányozza evangéliumaimat, és el is hiszi azokat az ígéreteimet,  

amelyek azokban  megtalálhatók, az nemcsak azt éli meg, hogy Én, Jézus, 
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megtaláltam őt, hanem azt is, hogy ő is megtalált Engem, s ezzel a 

hazataláltság örömét éli meg. 

 Az egyik legboldogítóbb kijelentéseim egyike így hangzik:  "Aki 

szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá 

megyünk és benne fogunk lakni (Jn 14;23)." Tehát sem testi egészség, sem 

anyagi jólét, sem testi betegség, sem anyagi csőd nem érintheti azt a benső 

békét és boldogságot, amire teremtve vagytok. Boldogságot csak örök, soha 

véget nem érő kincs tud teremteni az emberben. Ez pedig nem más, mint az 

ISTENNEL megélt békés kapcsolat. Ezt sem elvenni, sem véletlenül 

elveszíteni nem tudja senki. Erről csak lemondani lehet. De aki erről lemond, 

az csak magát okolhatja, ha nem boldog. 

 Igaz, hogy a tudatlanság, a tévedésben élés is oka lehet a 

boldogtalanságnak. A tudatlanság  egy olyan szellemi betegség, amelyet 

tanulással, főleg az evangéliumaim tanulmányozásával, átelmélkedésével 

lehet gyógyítani. A kegyelem ugyanis csak abban az irányban tud hatni, 

amelyben az értelem nyitott. 

 Ilyen „bevezetés” után válaszolok kérdéseidre: 

 1. Családod minden tagja, veled együtt, adóssággal jöttetek a világra. 

Minden megoldás csak akkor érdemli meg a „megoldás” nevet, ha belülről 

kifelé történik. Minden más csak tüneti kezelést ad, s ez inkább a bódultság, 

mint a boldogság eredményét hozza.  

 Azok, akik vállalják, hogy együtt éljenek testi betegségükkel, nagy 

adósságot törlesztenek, s így vagy teljesen megszűnik a betegségük, vagy 

csökken annak hatékonysága, de mindenképpen növekszik a beteg lelki 

ereje. Az természetes, hogy a meglévő gyógyulási lehetőségeket okos dolog 

felhasználni, kihasználni. Sőt kell is, hogy a tudatos mulasztás bűnét 

elkerüljétek. 

 2. A reggeli és az esti imáid arra valók, hogy napi teendőidet Velem, 

a te Jézusoddal megbeszéld, és áldásomat kérve éld napjaidat. E napok 

tartalma bizonyos értelemben sablonos, bizonyos értelemben pedig annyira 

változó lehet, hogy e kérdésedre csak napra lebontva tudok konkrét választ 

adni. 

 3. Felhívom figyelmedet Jakab apostol levelének 1;5-ben található 

részére. Ebben azt olvashatod, hogy azok, akik állhatatosan és áhítatosan 

kérik a bölcsesség Lelkét, meg is kapják azt. Ezt ajánlom neked, hogy 

állapotszerűen élni tudj Isten világosságában. 

     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

******************************************************* 
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4188. 

Kérdező: ELHUNYT FÉRJEM ÉRDEKEL 

 Szeretném, ha elhunyt férjem megjelenne nekem! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Ahhoz, hogy férjed megjelenhessen neked, két feltételnek kell 

meglennie. Az egyik az, hogy a te lelked fejlődését elősegítse, a másik pedig 

az, hogy ebben a dimenzióban kell lennie. Bármelyik a kettő közül hiányzik, 

már nem valósulhat meg kívánságod. 

 Az elsőt fogadd el valóságnak! Ha fontos számodra, akkor álmodban 

engedélyt kaphat volt férjed arra, hogy találkozz vele. Azért mondom, hogy 

volt férjed, mert ebben a dimenzióban nem olyan a kapcsolata a szellemi 

lényeknek egymással, mint ti azt a Földön megéltétek. 

 Én, Jézus, fontosnak tartom számodra azt, hogy csak olyan emlékek 

foglalkoztassanak volt férjeddel kapcsolatban, amelyek építenek, buzdítanak 

és vigasztalnak. Azért tartom ezt fontosnak, mert csak akkor állsz a 

realitások talaján, ha a múltat nem visszavágyod, hanem erőforrásnak 

használod a jelened megszentelésére, és arra, hogy jó alapot vess a jövődre 

vonatkozóan. Az emlékezésnek, az ábrándozásoknak csak akkor van 

értelme, ha erőforrásként működnek. E nélkül többet ártanak, mint 

használnak. 

 Tudom, hogy nehéz elfogadnotok, de akkor is igaz, hogy volt férjed 

is és te is csak akkor találjátok meg szívetek nyugalmát, ha Velem, a te 

Jézusoddal vagytok élő kapcsolatban. Akkor vagy Velem élő kapcsolatban, 

ha az Általam kért szeretet-életet vállalod szívvel, lélekkel (Jn 13;34). Csak 

ennek az Általam mondott ÚJ parancsnak vállalása teszi lehetővé 

számotokra azt, hogy egymással is találkozni tudjatok. Más lehetősége 

senkinek nincs arra, hogy örökkön örökké élő kapcsolatban legyen a 

másikkal. 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL! 

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

4189. 

Kérdező: URAM, MINDENT ÉRTED! 

 1. Uram, csak neked akarok élni! 

 2. Baj, hogy nem adok minden koldusnak pénzt? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Én, Jézus, annyira érted élek, hogy te ezáltal létezel. Bizony igaz, 

hogy annyiban létezek számodra, amennyire te Értem élsz,. Márpedig tudnod 

kell, hogy amint Engem boldogít az, hogy szeretlek, úgy téged sem 

boldogíthat más, csak az, ha szeretsz Engem, vagyis az, hogyha Értem élsz. 
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Én, Jézus, érted élek! Az egész világmindenség azt akarja érzékeltetni veled, 

hogy szeret téged az Isten. Ennek egyértelműségét majd csak az öröklétben 

fogod megtapasztalni.  Igen, a mennyek országának pontosan az a lényege, 

hogy azok, akik ott vannak, azt élik meg, hogy Isten irántuk való szeretete 

kimeríthetetlen boldogság-forrás számukra. A földi lét arra való, hogy ti 

mutassátok ki egyre tisztábban, egyre egyértelműbben, hogy az Isten iránti 

szeretet éltet benneteket. Ennek az Isten iránti szereteteteknek a súlyát, igaz 

voltát az embertársaitok iránti szeretet mérlegén mérhetitek fel meglehetősen 

nagy pontossággal. 

 2. Egyáltalán nem baj, hogy nem adsz minden koldusnak pénzt. Sőt! 

Bölcsességre vall, ha valaki jól meggondolja azt, hogy pénzét mire, kinek 

adja. A legjobb az lenne, ha rendszeresen tennél félre pénzt arra a célra, hogy 

egy nagyobb összeggel támogass valakit, akiről tudod, hogy valóban 

rászoruló. Nem véletlenül hangoztatták őseitek e mondást: „Az alamizsna 

izzadjon meg a kezedben”. Ma országotokban a nyilvánosan koldulók 

legnagyobb része nem valóban rászoruló. Vagy dolgozhatna, ha akarna, vagy 

olyasmire költi az összekoldult pénzt, amire te semmiképpen sem fordítanád 

azt. 

 Csak az a cselekedet kedves Isten előtt, amely bölcsességgel párosul. 

Sajnos a jóhiszeműség a legtöbb embert birkává tudja silányítani. 

     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

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

4190. 

Kérdező: KÉPZELŐDÖM CSUPÁN? 

 Jézussal beszélgetek, vagy csak a képzeletem játszik velem? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Ha tudnátok, hogy Lelkem által milyen közel vagyok hozzátok, ti 

lepődnétek meg a legjobban. Ha nem így lenne, akkor nem mondhattam 

volna azt, hogy jobb nektek, hogy Én elmegyek. Vigasztalóként csak így 

tudok bennetek érvényre jutni (Jn 16;7)! 

 Nem úgy vagyok bennetek, mint valami ceruza a zsebetekben, hanem 

nagyon is aktív módon.  

A problémát az okozhatja, hogy nemcsak Én, a te Jézusod szólok 

benned hozzád, hanem különböző szellemi lények is tudnak hatni rád, s 

neked kell eldöntened, hogy az, amit te a képzeleted játékának mondasz, 

kitől is van. 

 Hidd el, hogy minden olyan gondolat, amely téged épít, buzdít, 

vigasztal, Tőlem, Lelkemtől van! Minden olyan gondolat, amely rombol, 

kétségbe ejt, elkeserít, az ősellenségtől van. Nagyon természetes, hogy 
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mindkét tartalom különböző árnyalatokban mutatkozik meg. Éppen ezért 

nagyon fontos, hogy olvassátok az evangéliumokat, a HANG-könyveket, 

tehát gondolataimat. Csak így tudtok szert tenni arra a bölcsességre, 

megvilágosodásra, amely által megfelelő kritikai érzék alakul ki bennetek 

önmagatokkal szemben is. 

 Amikor az evangéliumokat vagy más hasonló könyveket olvasol, 

„ceruzával” olvass! Ez részben azért jó, mert azokat a gondolatokat, amelyek 

az átlagnál jobban megérintenek, könnyebben vissza tudod keresni, részben 

pedig azért, mert azt, ami nem világos, amit nem értesz, alkalom adtán 

másokkal meg tudod beszélni. 

 Rend csak annak lesz a fejében, aki megteremti fejében ezt a rendet. 

Senki sem születik úgy, hogy e téren rend lenne benne. Gondolkodás-

átalakításra mindenkinek szüksége van! Az értelem és a szív erős 

kölcsönhatásban vannak egymással. 

 Tehát nem a képzeleted játszik veled olyankor, amikor építő, buzdító, 

vigasztaló gondolatok foglalkoztatnak. Amennyire lehetséges, igyekezz 

rögzíteni az ilyen gondolatokat, hogy később erőforrásként tudd ezeket 

használni akár magad, akár mások épülésére. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"  

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

4191. 

Kérdező: LÁTOMÁSAIMRÓL 

 1. Egyszer Jézust láttam, egyszer meg Mózest. Miért? 

 2. Családommal eddig mindig jól megvoltam. Most nem egészen. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. A Vezetőd, aki az őrangyalod, először Velem hozott össze azért, 

hogy tudatosodjon benned: az a vágyad, hogy Velem találkozz, lehetséges! 

De ez nem jelenti azt, hogy mindenkor Én, Jézus, akarok hatni rád 

közvetlenül. Legtöbbször másokon keresztül hatok rád, de akkor is Én, 

Jézus, hatok rád! 

 A Mózessel való találkozásod éppen azt akarja tudatni veled, hogy 

Nekem, Jézusnak, vannak olyan küldötteim, akiken keresztül azt akarom 

érzékeltetni veletek, hogy a SZERETET, AKI MAGA AZ ISTEN, nem 

személyválogató, hanem szerepeket kiosztó. Így mindaz, akit befonok 

szeretetem kiáradásába, továbbadásába, növekszik a szeretetben, s 

ugyanakkor nem csorbul az, hogy minden jónak Én, Jézus, vagyok a 

FORRÁSA. 

 2. Számodra elsősorban az a fontos, hogy ÉN, Jézus, legyek 

megelégedve veled. Tieidet is nevelnem kell arra, hogy rugalmasak 
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legyenek. A fontos az, hogy te ne légy szeretetlen akkor sem, ha nem értenek 

meg. Az ő lelkük fejlődési foka és a tiéd nem azonos szintű. Ez nem jelenti 

azt, hogy te előbbre tartasz! Ez azt jelenti, hogy te MÁS vagy a lelki 

fejlődésed terén is! Isten mindannyitokat Önmagára teremtett! Ez a lényeg! 

Át kell érezned, hogy az a szeretet, amelyre Én, Jézus, tanítottalak 

benneteket (Jn 13;34), nem sablonizál benneteket, de igenis arra törekszik, 

hogy erőtök mértéke szerint tudjátok elviselni egymást. Végső megoldást 

csak a földi élet után, az örök életben tudtok találni arra, hogy szívetek 

békéjét végleg megleljétek. De már a Földön is „ízelítőt” kaptok ebből, ha 

vállaljátok az áldozatos szeretet útját, amellyel Én, Jézus, azonosítottam 

Magam (Jn 14;6). 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4192. 

Kérdező: KÜLSŐ ÉS BELSŐ PROBLÉMÁIM VANNAK 

 1. Kötelességem-e fizetni egy volt rokonom adósságát? 

 2. Miért nem tudok aludni? 

 3. Szeretnék közelebb kerülni Istenhez! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Elég sok szót el tudott olvasni médiumom a leveledből, s ezért fel 

tudta tenni Nekem, Jézusnak, a fenti kérdéseket. 

 1. Általában anyagi ügyekben nem szoktam tanácsokat adni (Lk 

12;14). A rokonság körében általában világossá válik, hogy ki kinek 

mennyivel tartozik. Bírósági úton behajtani valakin bizonyos jogosnak vélt 

összeget, gyakran többe kerül, mint maga az összeg. 

 Neked mindenképpen azt kell tenned, ami megnyugtatja a 

lelkiismeretedet, s nem kell azzal törődnöd, hogy más vagy mások hogyan 

vélekednek döntésedről. 

 2. Az álmatlanságnak több oka is lehet különböző időben. Ezért nem 

megoldás, ha csak egy okra talál rá valaki. Fontosabbnak tartom azt, hogy 

mindaddig, amíg nem tudsz elaludni, IMÁDKOZZ! Nemcsak arról van szó, 

hogy az ima az egyik legjobb altatószer, hanem arról is, hogy ezáltal 

tudatalatti világodat át tudja járni egy olyan tisztulási folyamat, amelynek 

következtében idegileg is erősödni tudsz. 

 3. Az nagyon jó, ha valaki gyakran elmehet a templomba. De a 

komoly reggeli és a komoly esti imát nem pótolhatja semmi. A reggeli és az 

esti ima az a keret, amely átöleli egész napodat, és segít téged abban, hogy 

közelebb kerülj Hozzám, Jézushoz. 
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 Említed még leveledben, hogy valakinek nem tetszik az, ha keresztet 

hordasz a nyakadban. Ne hallgass rá! Az ilyen személyhez, ilyen 

vonatkozásban semmi közöm sincsen! 

 Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 

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

4193. 

Kérdező: NEM TUDOK JÓL SZERETNI 

 1. Nehezen tudom szeretni iszákos férjemet. 

 2. Idegileg nagyon kimerültem. 

 3. Szeretném teljesíteni elvárásaidat, Uram! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Sokat fejlődtél már lelkileg! Adj hálát azért, hogy nemcsak 

kereszteket kaptál a földi élettől, de erőt is adtak neked az égiek e keresztek 

elviseléséhez! 

 Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Azt a jót, amit Én, Jézus, 

akarok férjednek, biztosan  te is akarod. A szeretet ez, és nem más! Az, hogy 

ő nem igényli ezt a szeretetet, sajnos igaz. De erről nem tehetsz te sem, és 

nem tehetek Én sem. Felnőtt embert csak akkor lehet nevelni, ha kéri, vagy 

ha hagyja magát nevelni. Erőszakkal nem lehet! Téged azért tudtalak 

nevelgetni, mert hagytad magad, sőt igényelted.  

 2. Idegkimerültséged attól van, mert gyakran gondnak élsz meg 

olyasmit, ami valójában nem szabadna, hogy a te gondod legyen. Azt jól 

látod már, hogy benső békéd, tehát a Földön elérhető legnagyobb boldogság 

nem függhet külső tényezőktől. Sem események, sem személyek nem 

képesek arra, hogy boldoggá vagy boldogtalanná tegyenek bárkit is. 

Mindenkor a benső hozzáálláson múlik minden! A nyugtatók, altatók csak 

időszakos tüneti kezelést tudnak adni, de a gyökeres orvoslás mindenkor 

csak Nálam, Jézusnál, található meg. Ezért mondottam világosan és 

érthetően: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet 

hordoztok - én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és 

tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok 

lelketek nyugalmát.” (Mt 11;28-29) 

 Hozzám bárki könnyen el tud jutni, ha akar. Nem kell mást tennie, 

mint kicsit félrevonulnia a világ zajától, s máris Hozzám emelheti a lelkét! 

 3. Az Én elvárásaimat pontosan akkor fogalmazhatod meg magadnak, 

ha időt szánsz Rám! Ha imádban, vagyis jelenlétemben átgondolod napi 

teendőidet, problémáidat. Elém terjeszted elképzeléseidet, terveidet, és kéred 

további életedre áldásomat. 
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 Hidd el! Én, Jézus, bízom benned! Te is bízzál abban, hogy Én, 

Jézus, általad, veled és benned minden jóra képes vagyok a te érdekedben! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4194. 

Kérdező: MEGSZÁLLOTTSÁG ELLEN MIT KELL TENNI? 

 1. Szellemidézés által válhat valaki megszállottá? 

 2. Hogyan lehet megszabadulni a megszállottságtól?  

 3. Ki által szabadulhat meg valaki a megszállottság alól? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Szellemidézés és egyéb tudatos odafigyelés által képesek ártó erők 

megszállni azokat, akik ajtót nyitnak szívükben feléjük. A szellemvilág nem 

játékszer! Vadállatok közé lép az, aki tudatosan megközelíti a szellemi világ 

ártó erőit! 

 Az általad említett eset akkor vált drámaivá a szellemidézők számára, 

amikor ennek abbahagyása után nem fordultak azonnal Hozzám. Most már 

komoly erőfeszítéseket kellene tenniük ahhoz, hogy megszabaduljanak a 

rájuk tapadó ártó erőktől.  

Félig nem lehet megtérni! Vagy egyértelműen ellene mondanak 

ezeknek az ártó erőknek, mint keresztelésükkor a keresztségi fogadalom 

szövegével erre ígéretet adtak a szülők és a keresztszülők, vagy el kell 

határolódnotok tőlük, mert „kívülről” ez már le nem oldható róluk. 

 2. Minden ártó erőtől meg lehet szabadulni. De mint említettem, 

kívülről csak segíteni lehet annak, aki ezt maga is teljes erőbedobással 

akarja. 

 3. Meg kell találnotok azt az imacsoportot, amely magára veszi  e 

megszabadító szolgálat terhét. Ilyen esetben nincs szó automatikáról! 

 Én, Jézus, mindenkor rendelkezésre állok, de csak azoknak, akik nem 

csupán pillanatnyi kellemetlenségtől akarnak megszabadulni, hanem valóban 

rendezni akarják egész életük elrontott irányának megjavítását. Tehát nem 

egy személy, hanem egy ima-közösség adhat csak ebben az esetben olyan 

gyógymódot, amely tartós eredményre vezethet! 

 Megáldalak az ERŐ LELKÉVEL!" 

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

4195. 

Kérdező: MI A HELYES MÓDJA A SZENTÁLDOZÁSNAK? 

 1. Hogyan helyes áldozni: kézből vagy hagyományosan? 

 2. Bánt, hogy szüleimet megbántottam. 

 3. Jól teszem, ha Sükösdért dolgozom? 
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HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Sükösdön a médiumom nem kapta meg a tanítás karizmáját olyan 

értelemben, hogy okosabb lenne attól, mint amit tanult hittanból. Ő átéli, és 

ezzel közli veletek azt a nagy szenvedést, amelyet értetek [és Magamért (Lk 

24;26)} vállaltam, amikor emberként közétek jöttem. Amikor tehát a 

különböző szertartások hogyanját taglalja, saját elgondolását adja tovább. Ne 

feledd: még a római pápa is áldoztat kézbe olyanokat, akik a kezüket 

nyújtják, s nem tartja helytelennek. De még ha annak is tartaná, akkor sem 

Engem tanítana, mert te is biztos lehetsz abban, hogy az Utolsó vacsorán Én, 

Jézus, nem a tanítványaim szájába raktam az Általam átváltoztatott kenyeret, 

hanem a kezükbe.  

 Azt ajánlom, hogy ezen ne akadj fenn. De tudd, hogy Rám nem 

hivatkozhat senki, legfeljebb egy hagyományt szerető egyházi méltóságra az, 

aki helyteleníti a kézbeáldoztatást. Arról is meg lehetsz győződve, hogy az 

embereknek a nyelve (erkölcsileg!) sokkal piszkosabb, mint a kezük! 

 2. Nagy tévedésben vagy! Ha szüleid istenszeretők, akkor minden a 

javukra vált, bármi is érte őket. Ha pedig nem voltak istenszeretők, akkor 

Isten sem tudna velük mit kezdeni. Az ördög incselkedik veled olyankor, 

amikor a bűntudatot ébren akarja tartani benned. 

 Értsd meg hát, hogy bármit tettél szüleid ellen, csak magadnak 

ártottál, és nem nekik! Ha pedig ezt megbántad, akkor Isten máris szívére 

ölelt téged. Ez a lényeg! Ha te nem bocsátasz meg valakinek, aki téged 

bántott, akkor nem neki, hanem magadnak ártasz. Ugyanígy szüleid, ha nem 

bocsátanának meg neked, nem neked, csak maguknak ártanának. Úgy 

gondolom, hogy még sok fogalmat ki kell tisztáznod magadban ahhoz, hogy 

szíved békéje az Én, a te Jézusod szerint gyökeret tudjon verni benned. 

 3. Ha benső indításod van arra, hogy apostolkodj a sükösdi 

események irányában, ám tedd, de ahhoz, hogy ne csak Rólam, hanem 

Engem tudj tanítani, jobban meg kell ismerned az evangéliumaimat. Jobban, 

mint azt  sükösdi médiumom ismeri. 

 A HANG-könyvek médiuma azért ismerni jól az Én, a te Jézusod 

tanítását, mert a józan ész alapján áll, és a KIO által rendet teremtett a 

fejében. 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

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

4196. 

Kérdező: LEHET A JAVULÁS OKA EGY SZERTARTÁS? 

 Megjavulhat-e valaki keresztelkedés által? 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 Nagyon aranyos vagy, hogy ismerősöd gondját leírtad nekem, de itt 

valami nagy-nagy félreértés van! 

 Tudnotok kell, hogy az a legényke, aki úgy gondolja, hogy a 

megkeresztelkedése által tud megjavulni, egy óriási tévedésben van! Nem 

szabad őt ebben a tévedésében meghagynotok! Ez az emberke azt hiszi, hogy 

egy szertartás magatartás-megváltoztatást eredményezhet. Hát ez nem így 

van! Szó sincs róla, hogy bárkit a világon bármiféle szertartás önmagában 

Istenhez segített volna. 

 A szertartásoknak lepecsételő szerepük van. Lepecsételni pedig csak 

akkor lehet valamit, ha az a valami létezik! A gyermekkereszteléskor a 

szülőknek és a keresztszülőknek ígérete - amely szerint mindent el fognak 

követni gyermekük vallásos neveltetéséért - az a valami, amit a keresztség 

lepecsétel. A felnőttnek önmagának kell igazolnia, hogy hajlandó 

lepecsételhetővé tenni magát. 

 A katolikus egyházban tulajdonképpen csak püspöki engedéllyel 

szabad felnőttet keresztelni. Vagyis a keresztelő papnak igazolnia kell a 

püspöke előtt, hogy megvizsgálva a keresztelendőt, alkalmasnak találta arra, 

hogy lepecsételődjék a jézusi életre. 

 Szentségtörést követne el az a pap, aki csak egy egyszerű „vágy”-ra, 

tehát egy nem létező valóságra lepecsételne, megkeresztelne valakit. A 

közvetlen haláleset az más, mert ott nincs módja a keresztelendőnek arra, 

hogy a vágyán kívül mást is felkínáljon. 

 Soha ne hidd el, hogy az, aki nem hajlandó élet-átalakításra, az majd 

a keresztség után vállalni fogja azt, amit előtte nem vállalt! 

 Ismétlem: semmiféle szertartás önmagában soha nem vihet senkit 

közelebb Istenhez. Minden szertartás önmagában csupán üres cécó! Értékké 

az az életodaadás teszi, amely az ilyen szertartást megelőzi, és természetesen 

követi. 

 Az a fiú ne szertartástól, hanem saját megjavulásától várja élete 

megváltoztatását. Ha e törekvése komoly, akkor még keresztelés nélkül is 

kedves Isten előtt. De ha az ilyen törekvést meg akarja spórolni, akkor 

keresztelheti akár a római pápa, akkor sem ér semmit keresztelése Isten előtt! 

   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

4197. 

Kérdező: FIAIM ELLENTÉTE KARMIKUS-E? 

 1. Két fiam ellentéte karmikus eredetű? 

 2. Erőltessem magamnál az évi gyónást? 

 3. Nálam mindig későn esik le a „tantusz”. 
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HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Az a feszültség, amely fiaid között fennáll, a benső megtérés 

hiányát árulja el. Kétségtelen, hogy egy ilyen feszültség kettőn áll. De az is 

kétségtelen, hogyha bármelyik át tudná ölelni szívével élete keresztjét, 

oldódna e feszültség. Te kívülről esetleg tompíthatod ezt, de megszüntetni 

nem tudod. Ilyen feszültség csak Velem, Jézussal, oldható! 

 2. Évente egyszer jó, ha valaki feloldozásban részesül akkor is, ha 

nem érzi bűntől terheltnek önmagát. Egy év alatt még a legtisztább helyiség 

is beporozódik. Jó az, ha évente legalább egyszer a felgyülemlett 

idegességeket, nyugtalanságokat, szeretetlenségeket feloldozás formájában is 

leoldjátok magatokról. Ennyit mindenkinek kell hogy megérjen az a 

szívbéke, amelyet a feloldozás közölni akar. 

 3. Alkati adottság az nálad, hogy kicsit későn kapcsolsz. Ez nem baj. 

Nem vagytok szériában gyártva! Magadat olyannak kell elfogadnod, amilyen 

vagy. Ez a legjobb gyógyszere annak, hogy ne vádold magadat mulasztással 

olyasmiért, amiről nem tehetsz. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4198. 

Kérdező: VAN-E HATHATÓS  ÁTOK? 

 1. Csak a Földre születhetünk halálunk után? 

 2. Lehet kollektív büntetésnek felfogni bizonyos eseményeket? 

 3. Az átoknak van-e rontó hatása? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Te lényegében két különböző eseményre akarsz választ kapni e 

kérdésedben. Az egyik az, hogy van-e más bolygón is szellemi lények 

számára biztosított élet. A másik az, hogy lehet-e a Földön elrontott életet 

más bolygón jóvá tenni. Mindkét problémádra IGEN a válaszom.  

De azért ez nem olyan egyszerű! Azért nem egyszerű, mert a Föld 

bolygóra nem önszántukból születnek általában a szellemi lények. Nem, 

mert azt, amit itt rontottak el, azt a Földön tudják csak jóvá tenni. Más 

bolygón csupán „finomításokról” lehet szó. 

 Én, Jézus, nem születtem le másutt, csak a Föld bolygón. Az eddigi 

HANG-könyvek alapján tudhatod, hogy lényegében megtérni csak a születés 

előtt lehet. Csak ott lehet abban a vágykeresztségben részesülni, amelynek 

következménye az a gondolkodás-átalakítás, amelyet a Föld bolygón kell 

elvégeznie annak, aki itt megszületik. 
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 A Föld bolygónál pokolibb pokol nem létezik más bolygón! Azok, 

akik megtérni, illetve pályamódosítást végezni jöttek le a Föld bolygóra, sok 

esetben ennek finomítását más bolygón  kénytelenek végleg megvalósítani.  

Más bolygón, ahol van megfelelő körülmény szellemi lények 

befogadására, mindenki tud Rólam! Mindenki tudja azt, hogy Én, Jézus, mit 

éltem át, mit vállaltam értetek a Föld bolygón. Így hát más bolygókat - 

legalábbis a még általatok nem ismerteket - úgy is felfoghatjátok, mint 

tőletek különböző dimenziókat, amelyek azonban valójában nem azok, 

csupán erkölcsi szinten vannak felette a tiéteknek. Kétségtelen, hogy oda is 

próbálnak behatolni meg nem tért ártó szellemek, de ott eleve kudarcra 

vannak kárhoztatva. 

 Te elégedj meg azzal, hogy életed megoldását itt a Föld bolygón kell 

egyenesbe hoznod. Elégedj meg azzal, hogy te a megtérés szándékával jöttél 

a Föld bolygóra, és itt lehetőséged van arra, hogy újjászüless, és így ne 

kelljen többé e földi pokolra, a pokoli Földre alászállanod! 

 2. Ne büntetésnek mondd azokat a tömeges szenvedéseket, amelyek 

bizonyos társadalmi, vallási, nemzeti közösségeket értek. Sem kollektív bűn, 

sem kollektív büntetés nincsen. Csak tudatos egyéni bűn van, és ezek 

összegezése valójában nem lehetséges. Mindenkor egyéni marad a bűn, és 

mindenkor egyéni módon lehet minősíteni a szenvedéseket is.  

Az első századok keresztény üldözését nem büntetésnek élték meg 

azok, akiket a vadállatok elé dobtak, vagy azok, akiket szurokba mártva 

elégettek. Szinte kitüntetés volt ez számukra. 

 Az sajnos természetes, hogy amikor természetellenessé válik egy 

társadalom a szeretetlensége miatt, akkor kollektív „büntetést” élnek meg 

egyes csoportok. De e csoportokon belül mindenkor az egyéneken fordul, 

hogy hogyan állnak hozzá szenvedéseikhez. Ezt mutatja az is, hogy amikor 

egy ilyen csoport üldöztetése véget ér, maga a csoport megmaradt tagjai nem 

tanulnak az üldöztetésből, hanem a megmaradtak inkább hasznot akarnak 

húzni az előző, úgynevezett üldöztetésből. 

 Bizony igaz, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik, az 

üldöztetés is, míg az Istent nem szerető továbbra is marad Istent nem szerető. 

Akár meghal, tehát elhagyni kényszerül, akár megmarad a Föld bolygón! 

 3. Az átoknak csak arra van rontó hatása, aki átkoz! Szó sem lehet 

arról, hogy Isten édes gyermekei olyan rontó hatások alá kerülhetnének 

tudtukon és akaratukon kívül, amelyek zavarhatnák lelkük egyensúlyát! Isten 

plusz egy fő mindig abszolút többség! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

****************************************************** 
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4199. 

Kérdező: ÉN VÉTKEM, ÉN VÉTKEM, ÉN IGEN NAGY VÉTKEM! 

 1. Fájdalmas múlt után született egy élő gyermekem. 

 2. Férjem iszákos, én pedig a dohányzás rabja lettem. 

 3. Megbocsát nekem Isten? Halálát kívántam egyeseknek? 

HANG: "Drága, drága Gyermekem! 

 Nem véletlenül mondtam kétszer is e szót: „drága”! Valóban 

gyermekem, és drága gyermekem vagy! Érted is, és személy szerint érted is 

adtam az életemet, hogy te fel tudj oldódni az Én, a te Jézusod szeretetében. 

Az Én érted ontott vérem valóban olyan „oldószer”, amely annyira tisztára 

mos téged, mintha soha és semmit el nem követtél volna Isten ellen! Hidd el! 

Nekem boldogságom az, ha téged boldognak tudhatlak! 

 1. Gyermeked elsősorban az Én gyermekem! Te azért kaptad, hogy 

gondját viseld addig, amíg értelme használatára nem jut. Utána már 

függetlenné kell válnod tőle olyan mértékben, amilyen mértékben ő felelős 

döntésre képes. Igen, mert te csak önmagadért felelsz gyermekeddel 

kapcsolatban is! 

 Neked kinyílott a szíved szeme. Ez a HIT! Higgy Bennem, a te 

Jézusodban! Hidd el, hogy soha senki el nem választhat bennünket 

egymástól! Neved be van írva a mennyben! 

 2. Sajnos az iszákosság jellemromboló. A dohányzás nem az! 

Kétségtelen, hogy a dohányzás megkötözöttség, de nem rombolja le Köztem 

és közötted azt az élő kapcsolatot, amelyet őszinte bűnbánatod épített fel 

kettőnk között. A te bűnbánatodnál nagyobb bűnbánatot nem kíván tőled az 

Isten! Kétségtelen az is, hogy a megkötözöttség ellen küzdened kell, mert a 

benső szabadság nagyon fontos (2. Kor. 3;17). De a döntő végső soron nem 

az, hogy milyen vagy, hanem az, hogy kié vagy. Márpedig te az Enyém, a te 

Jézusodé vagy! Ez olyan biztos, mint az Én, a te Jézusod létezése! 

 3. Isten már régen megbocsátott néked. Most már csak az a fontos, 

hogy te is tudj megbocsátani önmagadnak. Tudd szeretni önmagadat! Igen. 

Az önszeretet nagyon fontos. Ez ellentéte az önzésnek. Önző az, aki mindig 

harácsolni akar önmagának. Önszeretetben az él, aki mindig szolgálni akar 

másokat azért, mert tudja, hogy minden rászorulóban Én, Jézus, várom a 

szolgálatát. 

 Hidd el, hogy te már a Győztes oldalán állsz, és ezért bármi és bárki 

fel akarja borítani benned a szíved békéjét, akkor csak gondolj arra, hogy te 

az Én, a te Jézusod szeretete által létezel,  mint az örökkévalóság gyermeke! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

******************************************************* 
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4200. 

Kérdező: MIÉRT HAJLIK ROSSZRA A TERMÉSZETÜNK? 

 1. Miért nem teremtődtek az emberek a tudatos örökéletre? 

 2. Hihetünk médiumunknak? 

 3. Miért van bűntudatom, ha nálam szegényebbre gondolok? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Az emberek úgy „teremtődnek”, hogy boldogok akarnak lenni. A 

boldogság pedig nem más, mint a jónak birtoklása az elvesztés félelme 

nélkül. Mindenki, aki ember, természetében hordja a soha el nem múlható, 

tehát az örök élet utáni vágyat. Azok, akik ezt elfojtják magukban, 

természetük ellen cselekszenek. Az ember lelkiismeretét pontosan az is 

igazolja, hogy képes ellene tenni a lelkiismeretének! Ilyenkor az ilyen ember 

embertelen ember, vagyis természetellenes a magatartása. 

 Hidd el, nagyobb erőbedobást igényel az örök élet letagadása, mint 

annak elfogadása. Hidd el, kegyetlenebb életről tesz tanúságot az, aki 

bódulatban akar élni, mint az, aki a boldogságát akarja biztosítani. Hidd el, 

fáradságosabb menekülni, mint szembesülni.  

Az a tény, hogy mégis a nehezebbet választják sokan, azért van, mert 

rövid távon könnyebbnek tűnik az, ha nem gondolkodik valaki, mint az, ha 

az eszét használja. Nem úgy van hát, hogy jónak lenni rossz, rossznak lenni 

pedig jó, amint némely gyermek gondolja, hanem úgy van, hogy jónak lenni 

jó, csak rövid távon nehéz, míg rossznak lenni rossz, csak rövid távon 

könnyűnek látszik (Mt 11;28.). 

 2. Hinni csak annak szabad, aki az evangéliumaimmal harmóniában 

fogalmazza meg tételeit. Legyetek éberek, és vigyázzatok! Nem az a hiteles 

médium, aki annak mondja magát, hanem az, aki mondanivalóját alá tudja 

támasztani az evangéliumaimban található szavaimmal. A HANG 

médiumom is csak ezért mondható hitelesnek! 

 3. Bár lenne bűntudata mindenkinek, amikor a nála szegényebbekre 

gondol! Ez a bűntudat tehát egészséges lelki hozzáállás az élethez. Arra kell 

törekedned, hogy ezt a lelki rezdülésedet ne pár forintra tördelve próbáld 

megszüntetni, hanem legyen egy olyan borítékod, amelybe rendszeresen 

helyezel bizonyos összeget, és pl. karácsony előtt vagy más alkalommal egy 

nagyobb összeggel igyekezz segíteni azon, akiről józanul megállapítható, 

hogy valóban rászoruló. Az őskeresztények között ez a szólásmondás járta: 

„Az alamizsna izzadjon meg a kezedben!” 

 A ti országotokban pár forinttal nem lehet komolyan segíteni 

embereken. Azoknak, akik kéregetnek különböző helyeken, nem 

ellenőrizhető sem az állapotuk, sem a szándékuk. Ezért sokkal bölcsebb, ha 
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az adományozásra összegyűjtött pénzedet nem aprózod el. E téren is légy 

okos és megfontolt! 

 Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"   

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

4201. 

Kérdező: MIÉRT NEM ENGEM VERT MEG AZ ISTEN? 

 1. Férjem agydaganatot kapott. Halálos beteg. 

 2. Miért nem engem vert meg az Isten ilyen betegséggel? 

 3. Életem férjem nélkül semmit sem ér! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Valóban a keserűség beszélt belőled! Eddigi életedben kialakított 

látásod nem is láthat másképpen, mint úgy, ahogy leírtad. De ez a látás nem 

vezet sehová. Ettől férjed nem gyógyul meg testileg, sem te lelkileg. Látni 

teljesen sötét szobában nem lehet. Csak az tudja megtalálni élete 

zsákutcájából a kiutat, aki ablakot, ajtót nyit a Fény felé. Ez az ablak, ajtó 

nem más, mint bizonyos alapigazságok elfogadása, amelyek akkor is igazak, 

ha valaki nem akar róluk tudomást venni. Mondok egy pár ilyen 

alapigazságot. 

 Az egyik ilyen az, hogy te is adósságtörlesztésre is születtél e világra. 

Vagyis voltak olyan életeid, amelyekben könnyelműen felhalmoztál magad 

számára olyan terheket, amelyektől most szabadulni szeretnél. Kár azon 

sopánkodni, ami már elmúlt. Azt kell meglátnod, amit most kell tenned. 

 A másik alapigazság az, hogy nemcsak a férjed, hanem te is meg 

fogsz halni, és egyáltalán nem tudhatod, hogy melyiketek hal meg előbb. De 

ez nem is érdekes. A fontos az, hogy hallatlanul rövid a mulandó földi 

életetek ahhoz képest, amit örök életnek neveztek. „Mi ez az 

örökkévalósághoz képest?” E mérlegen nevetségesen rövid a száz esztendő 

is. 

 A harmadik alapigazság az, hogy Isten senki emberfiát nem 

teremtette egy másik emberre. Vagyis Isten mindenkit Önmagára teremtett, 

és mindenkinek nyugtalan marad a szíve mindaddig, amíg Istenben  meg 

nem nyugszik. Mindaddig, amíg valaki ezzel nem szembesül, állandóan 

menekülni kényszerül! 

 A negyedik alapigazság az, hogy mindenki képes saját gondolkodását 

átalakítani, de az Isten sem képes arra, hogy bárkinek is a gondolkodását 

átalakítsa. Tehát a te boldogság-boldogtalanság-sorsod egyedül és kizárólag 

a te kezedben van. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek az életkeresztjét a 

természete és a körülményei ácsolják. Ezért senki és soha le nem szállhat 

élete keresztjéről. Az, amit Én, Jézus, tehetek, az az, hogy akik Engem, 
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Jézust, befogadnak életükbe, azoknál vagy csökkenteni tudom a keresztjüket, 

vagy növelni tudom az erejüket. De arra az Isten sem képes, hogy a Földön, 

mondhatom így is: a földi élet poklában bárkinek is megszüntesse a 

keresztjét (Mt 11;28-30). 

 Ilyen előzmények után válaszolok kérdéseidre: 

 1. Férjed betegségében időt kapott arra, hogy átgondolva eddigi 

életét, rátaláljon arra a FÉNYRE, Akinek országában várnak reá. 

 2. Isten senkit és soha nem ver! Mindenki önmagát bünteti. A 

szeretetnek mindenkor igazságban, és az igazságnak mindenkor szeretetben 

kell megnyilvánulni. Amikor nem ez történik, akkor lelki kibicsaklás 

történik, és amint a kibicsaklott testrész helyretétele fájdalommal jár, úgy a 

lelki kibicsaklások helyreállítása sem történhet észrevétlenül. 

 Te jelenleg saját önzésednek a horgára akadtál, s ezen vergődsz. Én, 

Jézus, le tudlak venni e horogról, de csak akkor, ha te is megteszel ezért 

mindent. E „minden” nem kevesebb, mint a gondolkodásod átalakítása az Én 

evangéliumaim alapján. Veled és érted mindent, de helyetted semmit! Nem 

vagy bábu!  

 3. Harmadik kérdésed - enyhén szólva – Isten-káromlás. Férjed nem 

lehet az Istened! Amíg őt életed értelmének, tehát bálványnak tekinted, addig 

nem tudok veled mit kezdeni. Csak azt tudom mondani, csak azt tudom 

ismételni: Térj meg! Vagyis: láss hozzá, hogy átalakítsd gondolkodásodat a 

fent elmondott alapigazságok szerint. 

 Nemcsak Nekem kell hinned, hanem Bennem kell hinned! Tehát át 

kell adnod életedet Nekem, a te Jézusodnak, úgy, amint Én, Jézus, átadtam 

életemet neked azáltal, hogy Önmagamra teremtettelek az Atyával és a 

Szentlélekkel. 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4202.  

Kérdező: CSAK ROSSZAT TAPASZTALOK... 

 1. Nem találom a helyemet. 

 2. Nyugtatókkal élek évek óta. 

 3. Minden balul üt ki. 

  HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Te egy túl érzékeny idegrendszert, egy melankóliára hajló 

természetet hoztál magaddal. Az ilyen természet minden rózsa mellett 

meglátja a tövist, minden fényben lát valami árnyékot, minden jó mellett lát 

valami rosszat. Ha nem itt és most, akkor majd a jövőben, de feltétlenül 
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rossznak kell jönnie - gondolod -, mert te már csak tudod! És mert tudod, 

tapasztalod is! 

 Közted és egy átlagember között nem az a különbség, hogy nem vagy 

a helyeden. Senki sincs a helyén! A nagy különbség az, hogy te nemcsak 

nem találod a helyedet, de lelked mélyén azt éled meg, hogy nem is fogod 

megtalálni soha. Igaz, más sem fogja megtalálni, de mások általában nem 

csinálnak ebből nagy problémát a maguk számára, s így elviselhetőbb 

számukra az a rohanás, menekülés, amiben élnek. Te ezt nagyon szenveded. 

Mi hát a megoldás? 

 Először is nem magadon kívül kell megtalálnod önmagadat! Kívülről 

befelé csak bódulat, csak tüneti kezelés jöhet szóba! A megoldás 

mindenkinél - tehát nálad is - csak belül található meg. 

 Tény, hogy Isten benned is boldogító módon van jelen. Ő képtelen 

bárhol is másképpen jelen lenni. Pokol csak a szellemi teremtmények, tehát 

az ember oldaláról létezhet. Aki tud poklot csinálni, az meg is tudja szüntetni 

azt! Ez megváltozhatatlan IGAZSÁG! Tehát minden látás kérdése! Látás 

kérdése a Mennyország is, látás kérdése a pokol is! Amelyiket véglegesíteni 

igyekszik magában valaki, az fogja őt jellemezni. 

 Az nem baj, legalábbis nem a legnagyobb baj, hogy körülöttetek 

pokol van. A baj akkor kezdődik, amikor valaki engedi, hogy beléje hatoljon 

a körülötte lévő pokol. Az nem baj, hogy egy hajót viharzó tenger hullámai 

döngetik. A baj akkor kezdődik, ha a  viharzó tenger vize kezd beszivárogni 

a hajótestbe, s kezdi elsüllyeszteni azt. 

 2. Azt mondod, hogy nyugtatókkal élsz. Tehát nem hitből, hanem 

kívülről beszedett nyugtatókból. Ne csodálkozz azon, hogy nem találod 

szíved nyugalmát, ha egyszer - a bódulatot választva - annak kereséséről - 

amely csak szemléletváltás által található meg - le is mondtál! 

 Én, Jézus, csak azt tudom neked ígérni, segítek átalakítani a 

gondolkodásodat. De nemcsak nem ígérem meg, de egyenesen el is 

határolom magam attól a gondolattól, hogy helyetted benned megtegyem azt. 

Ember vagy, és nem bábu. Veled és érted mindent, de helyetted semmit! 

 3. A jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó!  

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a  

 TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL! 

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

4203. 

Kérdező: EMBEREKRŐL, ÁLLATOKRÓL... 

 1. Hogyan segíthetek édesanyámon lelkileg? 

 2. Apám súlyos beteg. Nem törődik Veled. 
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 3. Az állatok is fejlődhetnek lelkileg? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. 2. Az első és a második kérdésedre lényegében ugyanazt tudom 

mondani. 

 Neked elsősorban a saját lelked békéjét kell biztosítanod. Szüleid 

megnevelését, megtérítését nem vállalhatod magadra. Bár igaz, hogy 

magatartásod által nagyobb lehetőséget kaphatnak arra, hogy felismerjék 

saját életük Isten nélküli életének értelmetlenségét. 

 A te feladatod tehát úgy szeretni őket, hogy e szeretet egyben tisztelet 

is legyen. A szeretet és a tisztelet között a lényeges különbség az, hogy a 

szeretet nem más, mint jót akarás! Vagyis a nem ártás, a megbocsátás és a 

szolgáló cselekvések sorozata. A tisztelet az valami más. E másságot így 

tudom megfogalmazni: Meg kell látnod bennük azt a tiszteletre méltó 

vonást, ami miatt tisztelheted őket. 

 Mindenkiben van valami, ami miatt tiszteletre méltó. Ha más nem, 

hát az, hogy mindenkit, aki szellemi lény, tehát ember, Isten még a 

bűneikben is szereti. Ha csak ezért tiszteled szüleidet, akkor már könnyebben 

tudod szeretni is őket. De van bennük más tiszteletre méltó is. De ezeket 

neked kell meglátnod bennük, hogy tiszteleted erőltetettség nélküli legyen. 

 3. Az állatnak nincs szellemi lelke, ezért nem is fejlődhet e téren. 

Ami nincs, az képtelen fejlődni! Az állat a maga nemében éppen azért 

tökéletes, mert nincs is szüksége fejlődésre. Az állatnak arra van szüksége, 

hogy az ön- és a fajfenntartás működjék benne. És csak addig van értelme 

létének, míg ez működik benne. Amikor és ahogy ez felbomlik, megszűnik, 

nincs értelme annak, hogy tovább éljen. 

 Amikor ti valami jó tulajdonságot fedeztek fel egy állatban, akkor azt 

magatokból vetítitek rá, mint jót. A vadállat semmivel sem rosszabb, mint a 

szelíd vagy megszelídített állat. Nem, mert az állat nem erkölcsi lény! A 

világ leggonoszabb emberének a kutyája is képes átharapni a világ legjobb 

emberének is a torkát, akkor, ha ösztöne ezt diktálja. Ne emeld hát az állatot 

erkölcsi szintre! Az állatnak nem lehet örök élete! Nem, mert nincs olyan 

boldogság igénye, amely ösztönei ellenében irányíthatná. Ezért az állatot 

nem nevelik, hanem idomítják! 

 (A józan gondolkodás alapján nyilván nincs igényed a tetűt, a 

poloskát dédelgetni, szeretgetni! Pedig ezek ugyanúgy állatok, mint a kutya, 

amely pusztítja a benne és rajta élősködő bolhákat!) 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a  

 JÓZAN GONDOLKODÁS LELKÉVEL!"    

******************************************************* 
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4204. 

Kérdező: HÁLAADÁS ÉS KÖNYÖRGÉS... 

 1. Hála és imádás. 

 2. Könyörgök családomért, enyéimért. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A hála és a dicsőítés nagyon fontos kifejezője annak a lelki- 

állapotnak, amelyben a továbbfejlődést, a növekedést az  Én, a te Jézusod 

kegyelme biztosítani képes. Igen. Ahogy nyílik a szíved szeme, úgy nyílik ki 

lelked kapuja Felém, és így egyre tisztultabb fényben láthatod azt, hogy 

mennyire szeretlek téged. Ez nagyon fontos! Azért nagyon fontos, mert 

lelked fejlődése érdekében - bár szíved szeme kell hogy nyitva maradjon, de 

érzelmi átszíneződést, tehát azt, hogy érezd is ennek jó illatát - időnként meg 

kell vonjam tőled, kizárólag a te érdekedben. 

 A Földön a hitből élés a lényeg. Hinned kell nemcsak létezésemben, 

hanem abban is, hogy Én, Jézus, érted létezem akkor is, ha te ennek 

pontosan az ellenkezőjét érzed! Át kell vezesselek sötét lelki utakon, hogy 

abban a FÉNYBEN - amely vagy  inkább így mondom -, AKI ÉN, Jézus, 

vagyok, ráláss arra, hogy Isten édes gyermeke vagy! 

 Az imádás annyit kell hogy jelentsen részedről, hogy ÉN, a te 

Jézusod valóban ABSZOLÚT ELSŐ vagyok! Tehát a szó legszorosabb 

értelmében nincs MÁSODIK! Én, Jézus, mondom meg, hogy ki és mi 

következik - mint feladat - életedben. Én mondom meg tehát azt, hogy 

naponta mi a teendőd! 

 Amint a szerelmesek szerelmeskednek, de vállalniuk kell azt is, hogy 

együtt éljenek, úgy Én, a te Jézusod is adok neked érzelmi töltést addig, 

amíg jónak látom, hogy aztán az együttélést - mint közös áldozatvállalást - is 

el tudd fogadni. 

 2. A könyörgésed nagyon helyénvaló! Így te nem vétkezel 

mulasztással sem! Részedről ezzel mindent megtettél, amit meg kellett 

tenned. De tudnod kell, hogy mindazok, akikért imádkozol, szabad lények. 

Rajtuk áll, hogy elfogadják-e imáid hatását, amelyet feléjük sugároz a 

Lelkem, vagy nem. 

 Mindenképpen kell, hogy TE legyél a legfontosabb a magad számára! 

Ez nem önzés, hanem önszeretet, amely csúcsérték (Mt 22;39)! 

 Nagyon szeretlek! Neved be van írva a mennyben! 

  Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"  

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

4205. 

Kérdező: RENDKÍVÜLI KÉPESSÉGEIMRŐL... 
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 A jövőbe látásom képessége és a bennem megszólaló HANG 

  kitől van? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Maga a képesség, mint minden képességed,  Istentől van benned. De 

e képességek használatába be tud zavarni különböző ártó erő is. Az, hogy ez 

ne történjék meg, úgy lehetséges, hogy rendszeresen megvizsgálod mind a 

látási, mind a benső hallási képességedet a következő vizsga alapján: 

Mindaz, ami téged - és bizonyos értelemben másokat is - épít, buzdít, 

vigasztal, Istentől van. Ami rombol, kétségbe ejt, elkeserít, nem Istentől van. 

 Nagyon okosan teszed, ha nem akarod felerősíteni magadban ezeket a 

képességeket! 

 Neked a legfőbb feladatod az legyen, hogy napi teendőidet 

becsülettel végezd el. A többit bízd a benned is boldogító módon élő Istenre! 

Amíg tisztességesen elvégzed napi teendőidet, addig nem kell tartanod attól, 

hogy mulasztással vétkezel, ha igyekszel figyelmen kívül hagyni jövőbelátó 

és benső halló képességeidet. Nem kell hát attól tartanod, hogy ellene 

mondasz a benned megnyilvánulni akaró Istennek. 

 Isten elsősorban nem a rendkívüliségeknek, hanem a REND-nek az 

istene. Amíg nem akarsz „kilógni” a sorból, addig alkalmas eszköze lehetsz 

a benned lakozó Szentléleknek, még akkor is, ha rendkívüliségekre akar 

téged felhasználni. Jóhiszeműen nem lehet sokáig ellenállni a Léleknek. Az, 

aki jó szándékú, feltétlenül alkalmas eszköz az Isten kezében. 

 Leveled igazolja azt, hogy te nemcsak jó szándékú vagy, hanem 

korodhoz képest okos is! 

 Amíg vállalod, hogy kontrolláltatod magadat értelmes emberekkel, 

addig nem lehet baj nálad! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4206. 

Kérdező: MEGHALT KISLÁNYUNKRÓL... 

 1. Miért kellett kislányunknak annyi szenvedés után oly fiatalon 

     meghalni? 

 2. Szeretnék üzenetet kapni tőle! 

 3. Miért nem én haltam meg helyette? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Nyilván magad is tudnál válaszolni a Nekem feltett kérdéseidre, de 

úgy gondolod, és jól gondolod, hogy így nagyobb hatással tudnak lenni rád a 

válaszok. 
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 1. Gyermeked két okon választotta azt a sorsvonalat, amelyet 

választott. Az egyik ok az ő előző életeinek adósságtörlesztése volt. A másik 

pedig neked, nektek volt lelki fejlődésetek érdekében szükség arra, hogy 

nagyobb hangsúlyt tudjatok tenni az örök életre, mint a mulandó, földi élet 

hiábavalóságaira. Ő az első ok következményeivel betöltötte azt, amiért 

megszületett, és neki már a boldog örökkévalóság a végleges otthona. 

Jelenleg mérhetetlenül nagyobb boldogságban van része, mint lehetne 

bárkinek is bármikor a földi életben. 

 2. Ha lelked fejlődése ezt javallja, akkor bejelentkezhet nálad akár 

álmodban, akár úgy, hogy benső indításokat adhat olyan esetekben, amikor 

erre neked szükséged van. De azt tudomásul kell venned, hogy a te számodra 

sem végleges megoldás helye a földi lét! Te is az örök élet várományosa 

vagy. Neked is ebből a reményből kell erőt merítened ahhoz, hogy napjaidat 

őszinte szeretettel tudd megtölteni. 

 3. Legalább odáig el kell jutnod, hogy gyermeked sokkal jobban járt 

azzal, hogy korán elhagyhatta a Földet, semmint még hosszú éveket kellett 

volna szenvednie, míg végcélját eléri. 

 Neked még van feladatod. Neked még nincs kész az örök életet 

jelentő koronád. Te még kell hogy vállald a földi élet keresztjét annak 

érdekében, hogy benső világodat a hit fénye járhassa át. Röviden: Te még 

készülőben vagy, tehát nem készültél fel megfelelően. Igaz, sokan nem 

készülnek fel kellő módon az örök életre azalatt az idő alatt, amit – mint 

földi életet - kimért számukra az isteni Gondviselés. De Én, Jézus, és 

gyermeked is azt szeretnénk, hogy halálod után már ne kelljen elválnotok 

egymástól, ne kelljen újra vállalnod - tőle távol - a számodra felkínált 

fejlődésre alkalmas földi életet. 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4207. 

Kérdező: A NŐK HÁTRÁNYOS HELYZETÉRŐL... 

 1. Miért vannak hátrányos helyzetben a nők?       

 2. Bizonyos népfajok miért elmaradottak szellemileg? 

 3. Miért gyilkoltatta le Mózes Isten nevében azt, akit akart? 

HANG: "Kedves Barátom! Nem szerencsés a mérce, amelyet használsz. 

Miért fut gyorsabban a nyúl, mint a csiga? Miért okosabb egy tanult ember, 

mint egy tanulatlan? Miért ugrik nagyobbat egy sportember, mint az, aki 

soha nem sportolt? Stb, stb. 

 A nők utolérhetetlenek abban, ami a nőiesség. A báj, a formaérzék, 

az anyaság, stb. Szoktátok mondani, hogy a férfi az ész, a nő a szív. E kettőt 
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nem szabad kijátszani egymás ellen! A maga helyén mindegyik 

utolérhetetlen. Különneműeket sem a matematikában, sem az emberszinten 

sem kivonni, sem összeadni nem lehet. Az öt szilva és az öt barack nem tíz 

ringló! 

          A férfi és a nő - azon a helyen, ahol van - legyen a természetének 

megfelelően tökéletes, amint a ti mennyei Atyátok a maga helyén tökéletes 

(Mt 5;48).  

2. Nem az agy mérete dönti el, hogy ki milyen okos. Sok átlagon aluli 

méretű aggyal éltek már nagyon okos emberek, és voltak, ma is élnek nagy 

méretű aggyal rendelkező emberek között is analfabéták. Az agy mérete és 

az agy barázdáltsága két egészen különböző dolog. Kétségtelen, hogy nem 

azonos adottságú emberek élnek a Földön. Kétségtelen, hogy szorgalommal 

sokat lehet pótolni, növelni a képesség hatókörét. Az is kétségtelen, hogy 

különböző korok, civilizációk kisebb vagy nagyobb lehetőségeket kínálnak 

fel az ott élőknek arra, hogy képességeiket kibontsák. De ami a döntő, vagyis 

az erkölcsi terület, vagyis a boldogság köre, ott mindenkinek önmagához 

mért felelőssége van, s ez a lényeg! 

 3. Isten csak univerzális hittartalmakat képes közölni a szellemi 

lényeivel. Ezek pedig csak saját lehatároltságuk, vágyaik  szintjén tudják 

fogni Isten sugallatait. Egyedül Én, Jézus, voltam a világtörténelemben az 

egyetlen, akin, mint emberen keresztül is, az univerzális hittartalom vált 

nyilvánvalóvá. 

 (Univerzális hit = Minden embernek joga van ahhoz, hogy embernek 

higgye magát, és kötelessége, hogy embernek higgye minden embertársát).    

 Isten nem demokratikus! Isten theokratikus! 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

4208. 

Kérdező: A MÁRIA-TISZTELETRŐL... 

 1. A Biblia nem ír Mária-tiszteletről. 

 2. A protestánsok miért gondolkodnak másképpen Máriáról? 

HANG: Kedves Barátom! 

 Én, Jézus három dologban nem adtam példát nektek. 

a). Nem adtam példát arra vonatkozóan, hogy hogyan viselkedjetek a 

főpapokkal, az egyházi méltóságokkal kapcsolatban. Azért nem adtam, mert 

nem is adhattam. Nektek nincs birtokotokban olyan emberismeret, amellyel 

Én, Jézus, rendelkeztem. Nemcsak a lelkekbe láttam bele, hanem 

mindenkinek láttam előző életeit is, s ezért mondhattam olyan kemény 

szavakat a vallási méltóságoknak, amilyen kemény szavakat mondani nektek 
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azért nincs jogotok, mert senkiről, tehát a főpapokról sem tudjátok, hogy mit 

hoztak magukkal, milyen hatások érték őket eddig, és azt sem tudjátok, hogy 

hogyan működtek eddig együtt Isten kegyelmével. Ha e három közül csak 

egyet is nem tudtok, ítéletet emberről nem mondhattok. A valóság az, hogy a 

három közül egyet sem tudhattok úgy, mint Én tudtam. 

b). Nem adtam példát a gyümölcsterméssel kapcsolatban sem. Nem, mert Én 

vagyok a szőlőtő és ti a szőlővesszők. Gyümölcs nem a tőn terem, hanem a 

vesszőkön. Nem mentegethetitek tehát magatokat eredménytelen munkátok 

láttán azzal, hogy Én, Jézus, is magamra maradtam nyilvános működésem 

befejeztével. 

c). Nem adtam példát a Mária-tiszteletről sem. Azért nem adtam, mert 

részben tudtam, hogy aki Engem szeretni fog, az tisztelni fogja anyámat is. 

Másrészt nekem Édesanyámmal kapcsolatban olyan példát kellett adnom, 

hogy ti hogyan viselkedjetek saját édesanyátokkal kapcsolatban. Vagyis fel 

kellett hívnom a figyelmeteket arra, hogy nem a vérkapcsolat a legfontosabb 

kapcsolat, amelyért élni-halni kell, hanem az a kegyelmi kapcsolat, amely 

Istenhez, mint Abszolút ELSŐHÖZ kell hogy kössön benneteket. 

 2. Amit te protestáns teológiának nevezel, az ki akarta iktatni még a 

lehetőségét is annak, hogy Engem, Jézust, másokkal helyettesíteni 

próbáljanak, ahogy a túlzott Mária-tisztelet ezt tette. Így egyik végletből a 

másikba kerültek.  

 Az arany középút az, hogy Engem kell mindenek felett követni, 

amint ezt Mária tette, akinek feltétlenül Én, Jézus, voltam és vagyok a 

legfontosabb, mint ÚT, IGAZSÁG ÉS ÉLET! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4209. 

Kérdező: AZ APOSTOLI HITVALLÁSRÓL... 

  Csak azok tartoznak Jézus Egyházához, akik az apostoli  

    hitvallást imádkozzák? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Volt olyan időszak, amikor apostolaim fontosnak tartották 

hitvallásban rögzíteni Egyházam kívánságát, tanítását. E hitvallás nem más, 

mint emberi próbálkozás megfogalmazni azt az isteni tanítást, amelyet Én, 

Jézus, rátok hagyományoztam. A „Jeruzsálemi Hitvallás” valóban tömör 

foglalata annak, amit Én tanítottam és megéltem köztetek, de azt, hogy ezt 

rendszeresen mondanotok is kell, nem hagytam rátok. 

 Az első hitvallás szövegét még több más hitvallás is követte 

egyházatokban, s ezek mind azt a célt szolgálták, hogy elkülönítsenek 
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benneteket más hitvallásoktól. Ez önmagában még nem volna baj. A baj az, 

hogy hitvallásaitoknak a forrása nem a Szentlélek, hanem bizonyos féltés 

egy felfogás elvesztésétől, illetve annak biztosítása, hogy csak egy felfogás 

uralkodjék a többi fölött. E felfogás nem az Én, a te Jézusod világa. Nem 

szabadna engednetek azt, hogy bármiféle hitvallás okozója legyen bármiféle 

szeretetlenségnek közöttetek! 

 Én, Jézus, azért nem kívánom tőletek semmiféle hitvallásnak az  

elmondását, mert azt szeretném, hogy az univerzális hit alapján álljatok. 

Azért nem fogalmaztam meg hitvallást számotokra, mert minden hitvallás - 

bármelyik vallás vezetőitől is származik - valahol korlátozni akarja az 

univerzális hitet. Tehát azt a hitet, amely szerint minden ember hisz abban, 

hogy ő ember, és joga van arra, hogy mások őt embernek nézzék, és minden 

embernek kötelessége a másik embert embernek nézni, emberként tisztelni, 

függetlenül a hitvallásától. Függetlenül attól, hogy milyen a felfogása. 

 Ne lepődj hát meg, ha a médiumom által képviselt körökben nem 

gyakori a hitvallás elimádkozása. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy 

médiumom nem hinné a Jeruzsálemi Hitvallásban foglaltakat. De igenis 

jelenti azt, hogy ez a hitvallás sem jogosíthat fel senkit arra, hogy ne szeresse 

felebarátját, sőt ellenségét is úgy, mint önmagát! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4210. 

Kérdező: A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVÉRŐL... 

 1. A Bölcsesség megépítette az ő házát, annak hét oszlopát 

     kivágván. 

 2. Megölte vágnivalóit, kitöltötte borát, asztalát is elkészítette. 

    3. Elbocsátá az ő lányát, hívogat a város magas helyeinek tetein. 

                A két asszonynak képében a bölcsesség és a bolondság hívogat. 

               (Példabeszédek 9. rész.) 

 Kérdésem: Mi a hét oszlop, amit kivágtak? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 A Példabeszédek könyve, mint annyi más szent könyv, azért 

fogalmaz képekben, mert így nemcsak a logika járomszalagján, hanem az 

intuíció, a beleérzés vonalán is képes nagy gazdagságot kibontani 

számotokra a mondottakból. 

 A „kivágván” szó helyett szerencsésebb a „felállítván” szót 

használni. A hetes szám pedig egy szent teljességet jelent a szimbolika 

nyelvén. 
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 2. Amennyiben valóban érdekel téged e képes beszéd, akkor magad is 

képes vagy ezeket megfejteni. Nincs abban semmi különleges, semmi 

titokzatos, hogy valaki e második kérdésedben foglaltakat felkészülésre 

fordítsa le. A felkészülés nagyon fontos a kegyelem világában! 

 3. E harmadik kijelentés a csábítást, a kísértést és az indítást, 

ösztönzést szimbolizálja. A csábítás kívülről jön, a kísértés belülről jön, az 

ösztönzés kívülről és belülről egyaránt szokott jönni. 

 Drága Gyermekem! A Biblia különböző részeit csak akkor fogod 

tudni helyesen értelmezni, ha tisztában leszel evangéliumaim tartalmával. A 

világ világossága Én, Jézus, vagyok. A Biblia világának is csak Én, Jézus, 

vagyok a világossága. Csak az Én FÉNYEMBEN értheted meg helyesen a 

Biblia szövegeit. Azok, akik nem rangsorolnak a Szentírásban, soha nem 

fognak abban tisztán látni! Így kiteszik magukat annak a veszélynek, hogy 

különböző speciális hitek hálója fogja ki őket abból az „életfolyamból”, 

amely a boldog örökélet partjaira szeretné juttatni őket. (Örök boldogsága 

csak az univerzális hitet vallóknak van.) 

 Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

4211. 

Kérdező: HOL A HELYEM? 

 Valóban az élettársam mellett van a helyem? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Különbséget kell tenned élettárs és házastárs között. Az élettársad 

azért élettársad, hogy életedben olyan társ legyen, aki elősegíti lelked benső 

harmóniáját. A házastárs pedig egy olyan társ, akivel kapcsolatban úgy 

döntöttél, hogy jóban, rosszban együtt akarsz maradni. 

 Élettársad tehát bármikor elhagyhat, és te is bármikor elhagyhatod őt, 

ha lelkedben ilyen igény merül fel. A házastársad mellett ki kell tartanod 

mindaddig, amíg ő téged lélekben el nem hagyott.  

Vannak olyan felekezetek, amelyekben megengedettnek, sőt előnyös 

döntésnek veszik azt, ha valaki, akit elhagytak, újra megházasodik. De van 

olyan felekezet is, ahol a második házasság súlyos jogi akadályokba ütközik. 

 A döntő mindenképpen az, hogy Engem, a te Jézusodat ne hagyd el 

soha! Nálam mindig megtalálod azt az erőforrást, amelyre szükséged van 

ahhoz, hogy naponta fölvedd keresztedet, és úgy kövess Engem. (Lk 9;23) 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4212. 

Kérdező: TISZTÁN SZERETNÉK LÁTNI! 
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 1. Péter 2/2 magyarázatát kérem! 

 2. Kik az én szellemi testvéreim? 

 3. Mi az életfeladatom? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A jelzett szentírási részben arra kér benneteket a Szentlélek Péter 

apostol által, hogy ne habzsoljatok össze mindent, hanem jól nézzétek meg 

azt, amit mint szellemi táplálékot el akartok fogadni. 

 2. Szellemi testvéreid mindazok, akik arra törekszenek, hogy Velem, 

Jézussal, élő kapcsolatban legyenek. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a 

szőlővesszők vagytok (Jn 15;5). Mindaz, aki a mennyei Atya akaratát 

cselekszi, az Nekem testvérem, nővérem és anyám (Mk 3;35). 

 3. A reggeli imáidban kell meghallanod Tőlem a lelkiismereteden 

keresztül, hogy mi a feladatod. 

 Megáldalak a JÓZAN LÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

4213. 

Kérdező: ISTEN MISZTÉRIUM SZÁMOMRA 

 1. Jézus istensége és bennünk lakása számomra érthetetlen. 

 2. Családommal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Az Isten SZERETET, tehát szükségszerűen KÖZÖSSÉG! Ti úgy 

mondjátok: Atya, Fiú, Szentlélek. E benső háromság kifelé - tehát a 

természetüket illetően - EGY. E benső háromságból a Fiú, emberi 

természetet felvéve, már két természetet hordoz: isteni és emberi 

természetet. A SZEMÉLYISÉG nem más, mint a természet tulajdonságait 

tudatosan hordozó központ, ezért Nekem, Jézusnak, emberi személyiségre  

nem volt szükségem, amint a Napnak sincs szüksége gyertyára, hogy 

fényhordozó legyen. Emberként kaptam a Jézus nevet, hogy ezzel is 

jelezzem küldetésem tartalmát, vagyis azt, hogy Én, Jézus, vagyok az isteni 

Szabadító.  

Isteni mivoltomnál fogva benne vagyok minden létezőben létbentartó 

módon. A szellemi lényeket boldogító módon tartom létben. Nem Rajtam áll 

tehát, ha valaki nem boldog. Én mindig mindenkinek e téren rendelkezésére 

állok! Kétségtelen, hogy ez HIT kérdése a földi életben (Jn 14;23)! Benned 

is jelen vagyok boldogító módon. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden 

olyan gondolat, amely téged épít, buzdít és vigasztal, Tőlem van. 

2. Családoddal kapcsolatban csak általános elveket tudok adni. Ez 

részben azért van, mert értetek és veletek mindent, de helyettetek semmit 

sem teszek. Részben pedig azért, mert senki nem képes senkit sem boldoggá, 
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sem boldogtalanná tenni. Mindenki csak önmagáért felel, és nem a másikért. 

Te családoddal szemben is, családod minden tagjával kapcsolatban is, csak 

önmagadért felelsz. Ők, ha istenszeretők, akkor minden a javukra válik, ha 

nem istenszeretők, akkor pedig az Isten sem tud velük mit kezdeni. Azt 

pedig, hogy istenszerető valaki vagy nem istenszerető, mindenki maga dönti 

el, de nem külső hatásra. A külső hatások, mint eszközök, azt a célt 

szolgálják, amelyet az eszköz használója jónak lát a maga számára.  

A külső eszközök akkor boldogítanak, ha Hozzám, Jézushoz, viszik 

közelebb a használóját. Annak érdekében, hogy ez megtörténjék, bensőleg 

kell nyitottnak lenni az egyre jobb irányában. A boldogság útját csak azok 

járhatják, akik az alapalázat birtokában vannak. Vagyis azok, akik úgy állnak 

ki az általuk megismert jó mellett, hogy nyitottak maradnak a fejlődésre, 

vagyis arra, hogy a meglátott jót egy felismert jobbal lecseréljék. E téren 

mindenkinek önmagának kell meghoznia azt az erkölcsi döntést, amely 

következtében boldog lehet akkor is, ha külsőleg ellenkező irányba akarják 

őt befolyásolni. 

    Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 

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

4214. 

Kérdező: MIÉRT PONT ÉN? 

 Miért pont nekem jutott ilyen mostoha sors? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Én, Jézus, ezekben a napokban, amikor házak dőlnek össze, és óriási 

evilági értékek pusztulnak el az áradások miatt, arra hívom fel figyelmedet, 

hogy kicsit gondolkodj el az árvízkárosultak sorsa felett is. Miért pont őket 

érte ez a csapás? Miért pont nekik nincs, ahol nyugodt álomra hajtsák 

fejüket? Miért pont ők azok, akik számára annyira reménytelen a jövő? 

 Ha ezeken elgondolkodsz, akkor háromféle következtetésre juthatsz. 

Az egyik az, hogy a jó Isten nem jó Isten.  

A másik az, hogy a Föld inkább pokol, mint Mennyország, és az a 

rövid kis idő, amit itt el kell töltenie a halandó embernek, nem arra való, 

hogy jól érezze magát, hanem arra, hogy erejétől függően szeresse, segítse 

azokat, akikkel kapcsolatba kerülhet.  

A harmadik pedig az, hogy hálát ad Istennek azért, hogy így készülhet 

elő arra a boldog örökkévalóságra, amelyre minden ember teremtődött. 

 Te szeretnéd tudni, hogy hol van a hiba. A hiba ott van, hogy nem 

belül, a lelketekben akartok rátalálni Istenre, hanem a körülményeitek 

megváltoztatásától várjátok életetek jobbra fordulását. 
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 Hidd el, hogy Nálam, Jézusnál, mindig meg lehet találni azt az 

erőforrást, amelynek segítségével szíved nyugalmát visszaállíthatod. 

"Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet 

hordoztok - én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és 

tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok 

lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. (Mt 11;28-

30)" 

De arra ne számíts, hogy akár a te, akár mások számára 

megváltoztathatom a Földnek siralomvölgy jellegét! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4215. 

Kérdező: KAPTAM BOCSÁNATOT? 

 1. Megbocsátott nekem az Isten? 

 2. Felvállalt feladatom helyesen teljesítem? 

 3. Intuícióim  Tőle származnak? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Isten a SZERETET! Tőle elfordulni lehet, de Ő nem tud elfordulni 

senkitől! Mihelyt valaki megbánta az önzését és felelőtlenkedését - mert 

minden bűnek ez a lényege -, Isten máris szívére öleli az ő visszatért 

gyermekét. Én, Jézus, a tékozló fiú apjában mintáztam meg nektek a ti 

mennyei Atyátokat! 

 2. A reggeli és az esti ima az az időpont és lehetőség számodra, 

amikor lelkiismereteden keresztül választ tudok adni e második kérdésedre. 

 3. Intuícióid a Szentlélektől származnak. Feltétlenül fel tudod ismerni 

azt, amikor ártó erők akarnak bezavarni a legmélyebbről jövő gondolataidba, 

érzésvilágodba. Pontosan azért mondható, hogy Isten boldogító módon tart 

létben téged, mert ami téged épít, buzdít, vigasztal, az mindig intuitiv módon 

nyilatkozik meg számodra. Amint a „nem” szónak csak akkor van értelme, 

ha megelőzi az „igen”, úgy a „zavaró állomások” is csak akkor tudnak 

működésbe lépni, ha előbb már megszólalt a „tiszta” hang. Amíg ez nem 

szólalt meg, addig nincs mit zavarniuk! Ez az első hang pedig az intuíció 

„hangja”, amely a Lélektől származik! 

 Megáldalak azzal az egészséges érzékkel, amely Lelkem műve 

benned!" 

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

4216. 

Kérdező: SZERETNÉK JÓL SZERETNI! 

 Hogyan adjam tovább szeretteimnek a kapott szeretetet? 
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HANG: "Drága Gyermekem! 

 Miután már több HANG-könyvet ismersz, így ismered azt a 

mondásomat is, hogy veled és érted mindent, de helyetted semmit. Ez 

tömören azt jelenti, hogy neked magadnak kell kitalálnod a szeretet 

továbbadásának a módját. 

 Hidd el, a szeretet nagyon leleményes, és kifejezési módja nem 

sablonszerű, hanem nagyon változékony. E téren is, mint minden olyan 

döntéssel kapcsolatban, amelynek cselekvés a következménye - a  szeretés 

ugyanis cselekvés -, a reggeli imádban kell kihallanod lelkiismereted 

hangjából a megfelelő választ. Természetesen nem akkor, amikor kötött 

imákat mondasz, hanem olyankor, amikor párbeszéd-imában társalogsz 

Velem. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a  

LELEMÉNYESSÉG LELKÉVEL!" 

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

4217. 

Kérdező: A HIBA BENNEM VAN? 

 1. Miért nem jön össze megfelelő párkapcsolatom? 

 2. Jó, hogy beiratkoztam egy tanfolyamra? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Amíg így fogalmazol: „utolsó áldozatom miért ijedt meg?”, addig 

lelked mélyéből olyan birtoklási vágy sugárzik kifelé, amelyet mások - 

ugyancsak a lelkük mélyén - megéreznek. 

 Mindaddig, amíg kívülről várod szíved békéjének elérését, 

megteremtését, csalódni fogsz. Isten senkit nem teremtett egy másik 

emberre. Isten mindenkit Önmagára teremtett. Ha valaki erre törekszik, 

akkor Isten mindig biztosít olyan „eszközöket”, ez lehet természetesen 

személy is, amely eszközök e törekvést elősegítik, erősítik. 

 2. Egy döntésed utólagos elbírálását neked kell elvégezned! 

 Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

4218. 

Kérdező: BÉKÉRE VÁGYOM! 

 Lelki béke után vágyom! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Mindaddig, amíg magadon kívül keresed életed megoldását, lelked 

békéjét, addig Rajtam, a te Isteneden is kívül keresed azt. Igaz, hogy Én, 

Jézus, a te Istened, a körülményeidnek is az istene vagyok, de csak akkor, ha 

te önmagadban Rám találtál. Én elsősorban benned vagyok boldogító 
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módon, és csak másodsorban vagyok rajtad kívül is érted. Ezt el kell hinned! 

Ez jelenti azt, hogy az igaz ember a hitből él! (Róm 1;17).  

Az élő hit gyakorlása, megélése pontosan azt jelenti, hogy a külső 

körülmények helyett a belső világod számára elfogadod azt, hogy minden a 

javadra válik, mert te az Enyém vagy, és Én, Jézus, a tiéd vagyok! Ennél 

nagyobb örömforrás nem létezhet egyetlen szellemi lény, tehát egyetlen 

ember számára sem! 

Nagyon meg kell tanulnod, hogy ne arra tedd a hangsúlyt, hogy milyen 

vagy, hanem arra, hogy az Enyém vagy! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4219. 

Kérdező: BIZONYTALAN  VAGYOK 

 1. Megerősítést kérek! Újjászülettem? 

 2. Igen-t mondjak egy kapcsolatra? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Amíg az alapalázatnak és az univerzális hitnek a talaján állsz, 

biztos lehetsz abban, hogy újjászületésed, vagyis a szűk kapu és a keskeny út 

véglegesen eljuttat Hozzám. Azért nem válaszoltam kérdésedre egyszerűen 

IGEN-nel, mert aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen (1Kor 10;12). 

 Az alapalázat nálad sem jelenthet mást, mint azt, hogy jobbként csak 

azt fogadod el, amit az Én szavaimmal támaszt alá valaki. Nagyon kell 

ragaszkodnod ahhoz, hogy a Bibliában rangsorolni kell. Az egész Bibliát az 

evangéliumaimban (és az Apostolok Cselekedeteiben, amíg nem mentem föl 

az Atyához) található kijelentéseim alapján kell értelmezni. Azok a 

mondatok, amelyek nem értelmezhetők az Én szavaim alapján, nem 

helyezhetők egy sorba az Én szavaimmal. 

 2. Isten mindenkit Önmagára teremtett. Csak olyan személlyel kösd 

össze az életedet, akivel kapcsolatban él benned, éspedig tapasztalatod 

alapján él benned az a meggyőződés, hogy ő azért akar elvenni téged, hogy 

Hozzám közelebb segítsen, vagyis azért, hogy Értem éljen érted, és ne 

fordítva, vagyis nem azért, hogy Értem éljél érte! Sem a párkapcsolatról, sem 

a magányos életről nem lehet azt állítani, hogy az egyik jobb a másiknál. 

Mindkettőt a CÉL minősíti. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az 

 OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

4220. 

Kérdező: NINCS BENNEM REND 
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Magányosan élek. Türelmetlen vagyok. Gyakran keserűség és félelem 

van bennem. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Médiumomhoz szoktak jönni Erdélyből. Majd rajtuk keresztül 

küldeni fog neked HANG-könyveket. Így biztosan meg fogod kapni azokat. 

 A türelmetlenségednek, keserűségednek, félelmednek nincs, nem is 

lehet komoly alapja. Azért  nem lehet, mert van hited, és így tudhatod, hogy 

Én, Jézus, élek benned! De nemcsak benned élek, hanem érted élek benned! 

Nemcsak tudom, hogy vagy, hanem azért vagy, mert Magamra teremtettelek 

téged az Atyával és a Szentlélekkel, s így számodra már nem az a lényeg, 

hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! 

 Bármilyen felhők tornyosulnak is fölötted, tudnod kell, hogy benned 

a mennyek országa van! Értsd meg! Be van írva a neved a mennyben! Ennél 

nagyobb jó sem földi, sem égi lényt nem érhet! 

 Bízzál jobban Bennem, a te Jézusodban! Én, Jézus, soha nem 

fordítok neked hátat! Örökre lepecsételtelek Magamnak, s neked mindaddig 

nyugtalan marad a szíved, amíg Bennem meg nem nyugszik! Ennek a 

kijelentésemnek az igaz volta kell hogy megszabadítson minden 

keserűségedtől, minden félelmedtől! 

    Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4221. 

Kérdező: MELYIK A LEGJOBB VALLÁS? 

 1. Melyik vallás a legértékesebb Jézus szemében? 

 2. Otthagytam egy gyülekezetet. Jól tettem? 

 3. A beavatásokról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Én, Jézus, nem vallást jöttem alapítani, hanem egy olyan 

magatartást tanítottam és éltem elétek, amelyet az univerzális hit 

megnyilvánulásának lehet nevezni. Ennek az a lényege, hogy hinned kell a 

következőben: hinned kell abban, hogy ember vagy, és jogod van arra, hogy 

téged mások is embernek tartsanak. Ugyanakkor kötelességed, hogy te 

minden embert - függetlenül nemétől, korától, nemzetiségétől, egészségi 

állapotától, erkölcsi magatartásától - embernek tarts, embernek szeress és 

tisztelj. A speciális hitek, s ezek a különböző vallások, szellemi irányzatok, 

nem tagadják ugyan az univerzális hitet, de csak különböző 

megszorításokkal engedélyezik. Abba nem egyeznek bele, hogy bármely 

valláshoz tartozó üdvözülhet, mégpedig teljesen egyformán, a vallásra 

vonatkozóan. 
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 Az üdvözülés nem bizonyos  valláshoz, hanem újjászületéshez van 

kötve. Ezt mindenki megkapja, ha részben az univerzális hitet tartja a 

legfontosabbnak, részben pedig az alapalázat birtokában van. Az 

alapalázatnak az van birtokában, aki kiáll a meglátott JÓ mellett, s 

ugyanakkor nyitott mindenkor a JOBB irányában. Az újjászületést nem lehet 

allelujákkal kiprovokálni, amint ezt egyes speciális hitek gondolják és 

hirdetik. Ugyanez áll a Lélekkeresztségre is. A szerepeket kiosztó Isten saját 

belátása szerint kereszteli meg övéit a Lelke által akkor és úgy, amikor és 

ahogy Ő ezt jónak látja. 

 Nem az a hitelesen Lélekkeresztelt, aki egy élményre hivatkozva 

gondolja magát Lélekkereszteltnek, hanem az, aki egy istenélmény után az 

univerzális hitnek és az alapalázatnak szárnyain lendül tovább! 

 Teljesen mindegy tehát, hogy valaki melyik felekezetnek tagja. 

Bármelyikben lehet bárki boldog és bódult egyaránt. Boldoggá csak az előbb 

említett két szárny birtokában mondhatja magát bárki is. A boldogság nem 

azonos a bódultsággal. 

 2. Jól tetted, hogy otthagytad az általad említett gyülekezetet! Abban 

a gyülekezetben egy idő után csak azok érezhetik jól magukat, akik nem 

szeretnek gondolkodni. Tudnod kell, hogy a kegyelem nem lerombolja, nem 

fölöslegessé teszi a józan értelmet használó természetet, hanem feltételezi 

azt! Én, Jézus, azért mondottam apostolaimnak, hogy tegyenek tanítvánnyá 

minden népet, mert Hozzám csak az állapotszerű tanulók, tehát az 

alapalázattal rendelkezők tartozhatnak újjászületési szinten. 

 Csak idő kérdése, és az általad említett felekezet szét fog esni anyagi 

és hatalmi okok miatt, mivel sem az univerzális hitnek, sem az alapalázatnak 

e felekezetben nincs helye. 

 3. A beavatás mindenkor lepecsételése egy olyan folyamatnak, 

tanfolyamnak, amelyet egy meghatározott cél érdekében vállalt, végzett 

valaki. A beavatók olyan mesternek gondolják magukat, akik más 

mesterektől már megkapták e lepecsételést.  

Az Általam, a te Jézusod által hitelesnek mondható beavatásról csak 

akkor lehet beszélni, ha igazolni lehet, hogy a beavató olyan személytől 

kapott beavatást, aki igazolni tudja, hogy közvetlenül Tőlem ered az ő 

beavatása. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!" 

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

4222. 

Kérdező: MENNYI IDŐM VAN MÉG HÁTRA? 

 1. Milyen életem lesz odaát? 
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 2. Mikor jön el a „behívóm”? 

 3. Meg tudom tisztítani még magamat? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Ha el lehetne mondani azt, hogy milyen csodavilág vár rád akkor, 

amikor Velem, a te Jézusoddal színről színre találkozol, akkor elmondanám. 

De nem lehet! Amint az égen ragyogó Nap nem helyezhető be egy szobába, 

de még ha behelyezhető is lenne, akkor is csak silány hasonlat lenne ahhoz a 

csodához képest, ami terád vár. 

 A végtelen SZERETET szívének minden rezdülése át fog ölelni 

téged. Ott nem lehet olyan kívánságod, ami azonnal ne teljesülne! 

 Csak azt tudom mondani, hogy a földi élet a reményből élés ideje, 

helye. E remény soha meg nem csal, sőt, amikor beteljesül, felülmúlja 

minden várakozásodat! 

 2. Az, aki reményből él, kétségtelen, hogy szeretné tudni, mikor 

teljesül be reménye. Hidd el, hogy az időpont a legjobbkor fog bekövetkezni. 

Nem szabad, hogy bármi is elvonja figyelmedet a jelen megszentelésétől! 

Márpedig ez történne, ha időpontot mondanék neked. 

 3. A földi élet egyik leglényegesebb feladatai közé tartozik a napi 

lelki mosakodás. Egyáltalán nem baj, ha ez már rutin dolog részedről. Az 

esti imádban, ha kéred megtisztító szeretetemet, máris megtörténik annak 

jótékony hatása. Szíved békéje valójában az Én hazataláltságom benned! 

Ezért a legnagyobb hangsúlyt mindig arra tedd, hogy az Enyém vagy, és ne 

arra, hogy milyen vagy. Amikor hiszed, hogy Én, Jézus, benned élek, akkor 

te olyan vagy, hogy ennek csodáját a tér-idő dimenzióban fel sem lehet 

fogni. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4223. 

Kérdező: A SZERETET VALÓBAN ÖRÖK? 

 1. Szeretnék békében élni a körülöttem lévő világgal! 

 2. Miért veszítünk el gyermekeket, akik alighogy megszülettek? 

 3. Találkozunk még szeretteinkkel? 

HANG:  "Drága Gyermekem! 

 1. Furcsa gondolatsort hozok most eléd! Az első, hogy békében élj 

Istennel, a második, hogy békében élj magaddal, és a harmadik az, hogy 

képes legyél békében élni a körületted lévő világgal. Ez még nem furcsa 

gondolatsor. Most jön az, amit furcsának szoktatok tartani: 

 Meg kell tudnod bocsátani az Istennek! Ez ugye elég furcsa? Pedig 

ezt kell tenned. Meg kell tudnod bocsátanod Istennek minden olyan 
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eseményért az életedben, amelyről te nem tehettél. Minden zúgolódás 

mögött az áll, hogy Isten valamit rosszul tett.  

Tehát hittel el kell fogadnod, hogy mindaz, amiről nem tehettél, csak 

azért történhetett meg, mert Isten tudta, hogy pontosan arra volt szükséged, 

ami veled „véletlenül”, tehát nem a te szándékod szerint történt. Hittel el kell 

fogadnod azt, hogy Isten soha nem enged meg olyat gyermekeinek saját 

akaratuk ellenére, amelyek hátrányt jelentenének lelkük fejlődése 

szempontjából. 

 Ha tehát így át tudod adni magadat Isten gondviselésének, akkor 

következik a második lépés. Meg kell bocsátanod önmagadnak! Isten nem 

olyannak szeret téged, mint amilyen lenni szeretnél, hanem olyannak, 

amilyen vagy! Ez jelenti azt, hogy el kell tudnod fogadni magadat olyannak,  

amilyen vagy. Vagyis nem arra kell tenned a hangsúlyt, hogy milyen vagy, 

hanem arra, hogy KIÉ vagy! 

 Ha e két lépést megtetted, akkor a harmadik már szinte 

automatikusan következik. Rádöbbensz arra, hogy nem a világot kell 

megváltoztatnod, hanem saját gondolkodásodat, tehát minden jelen 

eseményből tudd kiolvasni azt, hogy az, ami történik körületted, miért jó 

neked! Ha nem tudod kiolvasni, az nem baj. De el kell ezt hinned, hogy 

feltétlenül jó neked, mert az istenszeretőnek minden a javára válik! 

 2. Egy gyermek korai vagy akár késői halála két pozitívumot 

tartalmaz. Az egyik az, hogy ő szeretetből azért vállalt rövid életet, mert 

szüleinek szükségük volt az élet és a halál megtapasztalására saját örök 

üdvösségük érdekében. A másik pedig saját küldetésének megvalósítása. 

 3. Nagyon természetes, hogy előbb-utóbb mindenki találkozik 

azokkal az örök boldogságban, akiket bármilyen fokon a szeretet szála kötött 

össze. Isten csak ezért mondható JÓ ISTENNEK! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4224. 

Kérdező: EGY LÁTOMÁSOMRÓL... 

 Mit jelent számomra a látomásban megjelent szélmalom? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Hálaadó, dicsőítő imáid tisztítják benső szemeidet, és ez képessé tesz 

téged arra, hogy egyre jobban megértsd, mennyire szélmalomharc mindaz, 

ami kívülről befelé akarja megváltoztatni a világot.  

De a szélmalomnak van pozitív töltete is. Láthatatlan erők indítják el 

azt a műveletet, amely éltető erővé őrli számodra azokat a hatásokat, 

amelyek Isten gondviselő szeretetéből áradnak feléd. Égi lelkek 
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munkálkodnak azon, hogy benső világodat derűssé formálják, s így 

magadban tudd felfedezni az Isten országát, amelyet Én, Jézus, elhoztam 

közétek (Mk 1;15). Hidd el, hogy benned élek, és érted élek benned (Jn 

14;23)! 

     Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZAN LÁTÁS LELKÉVEL!" 

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

4225. 

Kérdező: ELFOGY A TÜRELMEM 

 Apám kibírhatatlan. Mit tegyek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Azt minden bizonnyal tudod, hogy kívülről senkit nem lehet 

megjavítani. Még téged sem! Vagy belülről látja be valaki azt, hogy amit 

tesz, az nem helyes, vagy nem akarja belátni, s akkor Én, Jézus, sem tudom 

vele megértetni azt, hogy meg kell változnia. 

 Abban biztos lehetsz, hogy apád azért kibírhatatlan, mert nem érzi jól 

magát. Tehát ő szenvedi legjobban azt, hogy olyan, amilyen. Valószínű, 

hogy ő úgy gondolja, neked, nektek kellene másképpen viselkednetek. Ez 

éppen úgy nem vezet sehová, mint ahogy te szeretnéd, hogy ő más legyen.  

Általában minden veszekedés, legyen az kicsi vagy akkora, mint egy 

világháború, mindig abból ered, hogy a másik nem jól teszi azt, amit tesz, s 

rá kellene kényszeríteni, hogy másképpen cselekedjék. 

 Két gondolatot feltétlenül adok neked. Az egyik az, hogy inkább 

szeressétek ellenségeiteket (Lk 6;35). A másik pedig az, hogy az 

istenszeretőnek minden a javára válik (Róm. 8;28). Ha ehhez még 

hozzáteszem azt, hogy Nálam, a te Jézusodnál mindig megtalálhatod szíved 

nyugalmát (Mt 11;28), akkor mindent tudattam veled, ami a te benső 

békédhez, boldogságodhoz szükséges. 

 Hidd el, hogy Én, Jézus, benned élek, és érted élek benned boldogító 

módon! 

 Nagyon szeretetlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4226. 

Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK LEÁNYOMNAK! 

 Szomorú leányomon szeretnék segíteni! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Teljesen megértem, hogy mint anya, szeretnéd gyermekedet 

boldognak, kiegyensúlyozottnak látni. Számomra, sőt az egész mennyek 

országa számára nagy öröm az, amikor a Földön valaki úgy talált Istenére, 

hogy ugyanakkor önmagára is rátalált. Az ég angyalai nagyon örülnek 
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olyankor, amikor valaki a Földön rádöbben arra, hogy a bűn után a 

legnagyobb rossz a szomorúság. 

 Amint a bűnnek nem tud senki más helyett hátat fordítani, amint a 

különböző szenvedélyeknek nem tud senki más helyett ellent mondani, úgy 

nem tud senki más helyett boldog, vidám lenni! Az igaz, hogy ebben 

segíthetitek egymást, de nem úgy, hogy elmondjátok neki, mit kell tennie, 

hanem úgy, hogy örültök annak, hogy ő olyan, amilyen. Örültök annak, hogy 

rajta áll, milyen akar lenni.  

Ez nem egy hazug öröm, hanem a benső szabadság megélése, amely 

vonzó lehet a másiknak is, ha éppen nyitott arra, amit te örömnek nevezel. 

Addig, ameddig valaki úgy dönt, hogy akkor érzi jól magát, ha rosszul érzi 

magát, nem tud rajta az Isten sem segíteni. De ha egy jó szándékú ember azt 

látja, hogy azok, akik puszta létének is örülni tudnak, akkor van remény arra, 

hogy ő is elkezd örülni önmagának. 

 Név nélkül említek egy leprás embert, akit Teréz anya leányai 

szedtek össze,  s ápolgattak.  Ő arra gondolt, ha őt mások ennyire szeretik, 

hát miért ne szeretné ő önmagát, miért ne örülne ő önmagának, ha neki, a 

leprás muzulmánnak mások örülni tudnak. Ez a felismerés olyan örömmel 

töltötte őt el, hogy a környezetében minden szomorkodót örömre tudott 

hangolni. 

 Azt ajánlom hát neked, hogy ne elvárásaid legyenek leányoddal 

kapcsolatban, hanem mutasd ki örömödet  az ő léte miatt! Amellett, hogy 

imádkozol érte, ez a legtöbb, amit tehetsz az ő érdekében. 

 Megáldalak a BENSŐ ÖRÖM LELKÉVEL!" 

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

4227. 

Kérdező: BŰNÖKRŐL... 

 1. Bűn-e az, ha nem minden vasárnap megy valaki templomba? 

 2. Kell-e minden pénteken böjtölni?    

 3. Bűn-e, ha gyónás nélkül minden vasárnap áldozom? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. A pozitív parancsok, s ilyen a vasárnap megszentelése is, nem 

mindig kötelezőek. A beteggondozástól a munkahelyi szolgálatban levésig 

széles az a skála, amely felment a vasárnapi szentmisén való részvételtől. Itt 

mindig az a döntő, hogy egész lényednek, emberi kapcsolataidnak mi az 

előnyösebb Isten szemében. Ezt lelkiismeretedből is kihallhatod, s nem kell 

hozzá külön törvénykönyv. 

 2. A böjttel hasonló a helyzet, mint a vasárnap megszentelésével. Azt 

viszont tudnod kell, hogy a pénteki önmegtartóztatás, amely nem mindig a 
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hústól való megtartóztatást jelenti, általában azért helyénvaló, mert  az Én, a 

te Jézusod szenvedésére akar emlékeztetni benneteket.   

 3. A szentgyónás évente egyszer azért ajánlatos, mert szinte 

óhatatlan, hogy egy év alatt ne vétkezne valaki a szeretet ellen. Ezen kívül a 

szentgyónás csak akkor kötelező a te vallásodhoz tartozóknak, ha súlyosan 

vétettek a szeretet ellen. A szentgyónás és a szentáldozás két egészen 

különböző esemény. Az egyiknél inkább a nagytakarításon (szentgyónás) 

van a hangsúly, a másiknál inkább a vendégfogadáson (szentáldozás), de 

mindkettő találkozás Velem, a te Jézusoddal, csak más és más célból. 

 Az ima közbeni gondolati elkalandozást a párbeszédimával meg 

tudod szüntetni. A szobrok, képek tisztelete szintén segít abban, hogy 

koncentráltabb tudj lenni. Ezeknek semmi közük a faragott képek 

imádásához! Ha valaki megcsókolja édesanyja vagy házastársa képét, akkor 

nem annak a papír-, fa- vagy kődarabnak akar hódolni, hanem azelőtt, akit az 

ábrázol. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"  

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

4228. 

Kérdező: EGY JELENÉSRŐL... 

 A szőkefalvi jelenésről kérek véleményt! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Az a dimenzió, amelyet ti másvilágnak mondotok, mindenkor átjár 

benneteket. Minél nagyobb valakinek a hite, annál többet „tapasztal meg” 

ebből valaki. Az tehát egy általános jelenség, hogy veletek és bennetek van a 

másvilág. 

 Vannak előre kiválasztott lelkek, akik időnként látomásszerűen átélik 

azt, hogy e másvilágból ellátogat valaki hozzájuk. Ilyen esemény az általad 

említett jelenés is. Az ilyen jelenések hitelességét a következmények alapján 

lehet megállapítani. Tehát nem az a döntő, hogy ki és hogyan vélekedik az 

ilyen jelenésekről, hanem az, hogy milyen gyümölcsöt teremnek e jelenések. 

E téren tehát nem a médiumomban megszólaló HANG teszi az említett 

jelenést hitelessé, hanem az a hatás, amely következményként sugározni fog 

e jelenésből. 

 Minden rendkívüli eseményt, jelenést vizsgáljatok meg, és csak akkor 

merítsetek belőle erőt, bátorítást, ha az univerzális hitet (vagyis azt, hogy 

minden ember higgye magát embernek, és emiatt tisztelje az embertársában 

is az embert), és az alapalázatot (vagyis azt, hogy a meglátott jó melletti 

kiállással egy időben legyen nyitottsága az esetleg jobb irányában) segíti elő. 
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 Tömören úgy is fogalmazhatom, hogy az Általam, a te Jézusod által 

új parancsnak nevezett szeretetetparancsban való növekedést segítse elő (Jn 

13;34). A döntő mindig ez! 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT és a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"  

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

4229. 

Kérdező: HÁZASSÁGI PROBLÉMÁM VAN! 

 Társam nem viseli el megtérésemet. Mit tegyek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Társad téged elhagyott. Csak addig volt veled, amíg evilági 

értelemben úgy éltél, ahogy ő jónak látta. Most már te döntesz saját jövőbeli 

kapcsolataid felett. Nyilvánvaló, hogy nem örök hűséget kötött veled társad, 

csak időszakosat. Vagyis, amíg ő jónak látja. Neked ő is, mint te neki, 

eszközök voltatok egymásnak arra, hogy Hozzám közelebb kerüljetek. Ha ő 

nem akar kísérni tovább téged azon az ÚTON, amellyel Én, Jézus, 

azonosítottam Magamat, akkor már nem tartoztok egymáshoz. A te 

esetedben is mindenképpen a CÉL minősíti a célba-törekvőt! Tehát hozzád 

csak az tartozhat állapotszerűen, aki állapotszerűen Hozzám is tartozni akar. 

 Légy hát meggyőződve, hogy Én, a te Jézusod mindig melletted 

maradok, történjék veled bármi is, amíg te Hozzám akarsz tartozni! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM HŰSÉGÉVEL!" 

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

4230. 

Kérdező: BAJ VAN A CSALÁDOMBAN 

 1. Családomban nincs megértés. 

 2. Epilepsziás leányom miatt aggódom. 

 3. Fiam menekül e családból. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Azon ne csodálkozz, hogy családodban nincs megértés, mivel nem 

úgy indultatok el közös életetek útján, hogy Bennem, a te Jézusodban 

akarjátok mindig megtalálni a közös megértést. 

 De ez az értetlenség nem ok arra, hogy szívedben ne legyen béke! 

Először is tudnod kell, hogy Én, a te Jézusod soha nem engedem meg, hogy 

erődön fölüli keresztet kelljen cipelned. Vagy csökkentem a keresztedet, 

vagy növelem az erődet, de mindenképpen veled vagyok jóban-rosszban 

egyaránt. 

 2. Leányod a lelke mélyen nemcsak Hozzám akar tartozni, hanem 

Hozzám is tartozik! Epilepsziás rohamai éppen azt igazolják, hogy nem tudja 

feldolgozni magában azokat a hatásokat, amelyek evilág oldaláról érik őt. 
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Kétségtelen, hogy férjed segíthetne ebben, ha ezt belátná. Én, Jézus, nem 

tudom ezt helyette belátni. De te se erőltesd, mert az nem vezet sehová. 

Vagy belülről nyílik ki valaki Felém, Jézus felé, vagy csak megjátssza 

magát. E másodikból nem kérek! 

 Téged csak arra kérlek, hogy epilepsziás leányoddal kapcsolatban 

legyen a legkevesebb gondod még akkor is, ha öngyilkos akar lenni! Hidd el, 

hogy ő Hozzám tartozik azon a tudati szinten, amelyet képes birtokolni! 

 3. Az szintén nem meglepő, hogy fiad menekül e családból. Ő nem 

lát olyan mélyen, amilyen mélyen ha látna, nem menekülne, hanem 

benneteket erősítene. De ő is az Enyém! Ezt neked is köszönheti! A te 

Hozzám-tartozásod sok sebet gyógyít, és sok válaszfalat ledönt olyankor, 

amikor Velem kell találkoznia, és Engem kell elfogadnia a tieidnek. Ez a te 

küldetésed lényegéhez tartozik. 

 Még valamit: Van országotokban egy úgy nevezett Szőkefalu. 

Használd fel e lehetőséget arra, hogy az ott történt jelenések valóságát 

leleplezd éppen leányoddal kapcsolatban! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4231. 

Kérdező: ÚJRA MEGSZÜLETIK JÉZUS? 

 Jézus kétszer is megjelenhetett a Földön? 

HANG: "Drága Gyermekeim! 

 Emberi formában úgy, ahogyan Máriától születtem, csak egyszer 

kellett megjelennem a Földön. Ezen kívül különböző formákban többször is 

megjelentem, és meg is jelenek egészen az idők végezetéig, amikor is az ég 

felhőin úgy jelenek majd meg, ahogy jelenleg emberi formában is az Égben 

vagyok. Nekem elég volt egyszer megszületnem ahhoz, hogy mindenkor 

veletek maradjak. Nem a fizikális szemetekkel, hanem a szív szemével, tehát 

hittel láthattok Engem az evangéliumok lapjain keresztül, minden 

szentségben, Istent szerető szívetekben, ahol nevemben jöttök össze, és 

minden rászorulóban. Ezek Nekem valós jelenléteim! 

 Törekedjetek arra, hogy felismerjetek Engem az említett öt 

megjelenési formámban. 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4232. 

Kérdező: MAGÁNYOS VAGYOK 

 1. Férjem meghalt, és nagyon hiányzik. 

 2. Környezetem gyakran nincs velem megelégedve. 
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 3. Türelmes szeretnék maradni mindenkor! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Az valóban nagy kereszt, amikor valakinek nincs kivel 

megbeszélnie napi teendőit. Szinte rá vagy kényszerítve arra, hogy HITBŐL 

élj! El kell hinned, hogy Nekem, a te Jézusodnak elmondhatsz mindent, és 

ÉN válaszolok is neked. A PÁRBESZÉDIMA pontosan annyit jelent, hogy 

olyankor, amikor Hozzám beszélsz, és elkezdesz beszélni magadhoz az Én 

nevemben, akkor valóban Én szólok hozzád! Neked csak arra kell ügyelned, 

hogy amit az Én nevemben mondasz magadnak, az olyan legyen, ami téged 

épít, buzdít, vígasztal. Ilyenkor az ilyen gondolatok mindig Tőlem, a te 

Jézusodtól jönnek! 

 2. Csak arra kell törekedned, hogy Én, Jézus, legyek megelégedve 

veled! Ez a lényeg. Nemcsak arról van szó, hogy mindenkinek úgysem lehet 

mindig eleget tenni, de arról is, hogy senkinek sem lehet mindig eleget tenni! 

Ezért az teszi okosan, aki csak Nekem, Jézusnak, akar eleget tenni. Én 

vagyok az egyetlen, aki látom a te tiszta szándékodat, és ez a legfontosabb! 

 3. A türelem a szeretet másik neve. Abban is türelmesnek kell lenned, 

hogy volt férjedet egyszer álmodban meglásd, abban is, hogy a Földön élők 

megértsék jó szándékodat. Nagyon fontos, hogy ne csak Én, Jézus, legyek 

megelégedve veled, hanem te is légy megelégedve Velem, a te Jézusoddal! 

Mindenkor veled vagyok. Mindenkor veled van az Én erőm, bátorításom. 

Vagy növelem az erődet, vagy csökkentem a keresztedet. Abban biztos 

lehetsz, hogy soha nem engedlek erődön felüli nehézségekbe bonyolódni! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4233. 

Kérdező: BOLDOG SZERETNÉK LENNI! 

 Elvált nő vagyok. Boldog családra vágyom! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Mivel kértél, hogy válaszoljak, hát megteszem, de ne lepődj meg, ha 

nem olyan választ adok leveledre, amilyet kapni szeretnél. 

 Te a körülményeid megváltozásától várod életed boldogabbra 

fordulását. Ez még senkinek sem sikerült a világon, így feltehető, hogy ez 

nálad sem fog bejönni. 

 A körülményektől csak az tudja függetleníteni magát, aki egyre 

szorosabb kapcsolatba akar kerülni Velem, Jézussal. Amint nem lehet a 

sötétet kivinni a szobából másképpen csak úgy, hogy beengeditek a fényt, 

úgy a körülmények szorító erejét is csak a Velem való „szorítással” lehet 

oldani. Erre van neked szükséged. Szeretném, ha átgondolnád a következőt: 
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 Az élet keresztjének a függőleges ága maga az emberi természet. A 

másik, a vízszintes ága pedig a körülmények. E keresztről leszállni tehát nem 

lehet. Természetedet mindenhová magaddal viszed, és körülményeid 

mindenhol vannak. De lehetséges az, hogy a függőleges szárat párhuzamossá 

formálja valaki önmagában, és akkor már sínpárként tud haladni rajta élete 

vonata a boldogító CÉL felé. A CÉL mindenkor és mindenkinél a Velem, a 

te Jézusoddal való élő kapcsolat. Csak élő hitből képes benső békével élni 

minden ember. E nélkül boldogság helyett a bódultság lesz osztályrésze, 

amely képes tönkretenni nemcsak az örök életet, de a mulandó földi életet is. 

 Hozzá kell tehát látnod a gondolkodásod átalakításához! Hozzá kell 

látnod elfogadni, elhinni azt, hogy ÉN, a te Jézusod boldogító módon élek 

benned. Neked ezt nem megteremtened, hanem felfedezned kell. Ez csak az 

élő hit által történhet. El kell hinned azt, hogy Én, Jézus, komolyan 

mondottam a következő szavakat: "Aki szeret engem, az megtartja 

tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk 

lakni. (Jn 14;23)". Ha ezt elhiszed, ha erre nyitott vagy, akkor megoldódnak 

életed gondjai. Ha más utakat próbálsz ki e téren, akkor is tudd: Én, Jézus, 

mindenkor és mindenhol várlak, mert kimondhatatlanul szeretlek!  

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4234. 

Kérdező: JÉZUS NEVEZETT BALGÁNAK ENGEM? 

 1. Balga szolgának nevezett engem a bennem megszólalt hang. 

 2. Megáldottam a lakásunkat.  

 3. Mintha kitörölték volna tudatomból az evangéliumot. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 1. Nem Tőlem, a te Jézusodtól jött e hang: „balga szolga”! Neked 

már tudnod kell, hogy Tőlem csak olyan gondolat származik, ami téged épít, 

buzdít, vígasztal. Más hanggal nem szabad törődnöd! Legfeljebb annyira, 

hogy kineveted őt. Te az Enyém vagy, és Én a tiéd vagyok. Neked igazán 

nincs mitől félned! Téged senki és semmi nem szakíthat el Tőlem, a te 

Jézusodtól! Ezt el kell hinned, mert ez az IGAZSÁG! 

 2. Nagyon okosan tetted, hogy megáldottad a lakásotokat. Az Én 

áldásomat közvetítetted. Csak még mindig bizonytalan vagy bensőleg, és 

könnyen elhiszed azt, amit különböző ártó erők közölni  próbálnak veled. 

Hidd már el, hogy a Győztes oldalán állsz, bármit hallasz is bensődben. 

 3. Igaz, képesek különböző ártó erők hatni a fantáziára, és bizonyos 

értelemben így a tudatra is. A hálaadás ilyenkor is az egyik legjobb orvosság. 

Szüntelenül hálát kell adnod, ha azt éled meg, hogy támadásba lendültek 
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ellened bizonyos ártó erők. Hidd el, vannak angyalok, akik vigyáznak arra, 

hogy csak olyasmi érhet, ami lelked javát szolgálja. Ne félj hát! Higgy 

határtalanul, bízzál rendíthetetlenül és szeress kimondhatatlanul! Ha ez a 

szándékod, akkor már meg is tettél mindent, amit megtehetsz saját lelked és 

a tieid lelki békéje érdekében. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az 

 ÉLŐ HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL! 

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

4235. 

Kérdező: SOKAT VESZEKSZÜNK 

 Környezetünk nagyon ellenünk van. Sokat veszekszünk. 

HANG: „Drága Gyermekem! 

 Minden veszekedés mögött két gondolat húzódik meg. Az egyik az, 

hogy korlátozni akarjátok egymás szabadságát. A másik pedig az, hogy saját 

igazatokat akarjátok a másik igaza fölé helyezni. Mindkét gondolat beteges 

gondolat.  

Egymás szabadságát nem szabad korlátoznotok akkor sem, ha a másik 

döntését helytelenítitek. Csak arra kell ügyelni, hogy bűnrészes ne légy. A 

másik bűnének megakadályozása nem a te feladatod. Nem is lehet másnak a 

bűnét megakadályozni. Nem, mert a bűn egy olyan benső döntés, amely 

tudatosan ellene mond Isten akaratának. Legfeljebb külső megnyilvánulása 

akadályozható, de ez nem érinti a lényeget. Nem véletlenül fogalmaztam 

úgy, hogy ne álljatok ellen a gonosznak (Mt 5;39)! 

A másik beteges gondolat pedig az „igazság” védelme. Egyetlen 

erkölcsi igazság létezik. Ez pedig az, hogy szeressétek egymást. Ezt azért 

nem kell védeni, mert le sem lehet győzni! Ez akkor is „igazság” marad, ha 

nem tartja be valaki. Ez azt is jelenti, hogy nem az „igazság”, hanem az 

irgalom rendjében szeretnélek téged is látni. Én, Jézus, sem „igazságos”, 

hanem irgalmas voltam és vagyok hozzád, hozzátok! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL! 

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

4236. 

Kérdező: LÁTHATNÁM ŐRANGYALOMAT? 

 1. Csodálatos kegyelmekben, látomásokban, és lelki harcokban 

    kellett részt vennem. 

2. Őrangyalommal szeretnék mélyebb kapcsolatba kerülni! 

3. Egy lelki vezetőt szeretnék magamnak! 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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 1. A kapott kegyelmek, látomások, lelki harcok azt akarták elérni 

benned, hogy szerényebb légy, és a szolgáló szeretetet útján ne várj 

elismerésekre. Elégedj meg azzal, hogy Isten ismer, és szeret téged! 

2. Az angyaloknak földi szemmel látható testük nincs! Amikor 

valamelyik materializálódik, akkor csupán egy látszat-test jelzi létezését. Ez 

csak olyankor szükséges, amikor különleges feladat közvetítését kell 

végrehajtania. Nálad bőségesen elég az, hogy hiszed jelenlétét, és 

beszélhetsz őrangyaloddal bármikor. Ne vágyódj rendkívüliségek után, mert 

azok könnyen felhasználják hiúságodat olyan módon, hogy előbb-utóbb 

eltávolítanak Tőlem! 

3. Lelki vezetőt neked kell találnod ott, ahol élsz. De lehet jó lelki 

vezető egy igazi házastárs, egy jó barát, egy kedves rokon is. A fontos csak 

az, hogy növekedj a szeretetben! 

Légy józan és megfontolt! A lelki élet akkor Istennek tetsző, ha 

egyszerű és gyermeki. 

Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL! 

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

4237. 

Kérdező: A SZENTEKRŐL... 

 Isteni küldetésük van a szenteknek? 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 Mindenkinek isteni küldetése van. Mindenkinek szentté kell válnia! 

 Minden jó szándékú ember azzal a küldetéssel jött le a Földre, hogy 

szeressen és szeretni tanítson. E küldetésen belül - mivel Isten nem 

személyválogató, hanem szerepeket kiosztó - különböző szerepek kiosztása 

által akarja növelni a szeretet kiáradását a Földön. 

 Mivel minden ember már természete alapján szeretetre teremtett lény, 

ezért mindenki rendelkezik olyan lelkiismerettel, amelynek alapján 

különbséget tud tenni az erkölcsi jó és az erkölcsi rossz között. Ennek 

megfogalmazott formája a TÍZ PARANCS, illetve a két FŐPARANCS. 

Szent az, aki e parancsok alapján nyugodt lelkiismerettel rendelkezik. 

 Mivel azonban az emberi lelkiismeret nagyon képlékeny, s így az 

említett parancsokat különbözőképpen képes magyarázni, ezért a szenteket 

nem lehet egybemosni a jézusi szentekkel. Jézusi szent az, aki jézusi 

lelkiismerettel rendelkezik. Vagyis az, aki Szerintem, a te Jézusod szerint 

igyekszik alakítani lelkiismeretét. 

 Mindent egybevetve, neked is isteni küldetésed van, és neked is arra 

kell törekedned, hogy Szerintem, a te Jézusod szerint formáld 

lelkiismeretedet. Ennek két forrása van. Az egyik az, hogy foglalkozz 
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Velem, az evangéliumaimmal. A másik az, hogy döntéseid előtt tedd fel 

magadnak a kérdést: „Jézus úgy döntene, ahogy most én akarok döntetni?” 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKÉMMEL!" 

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

4238. 

Kérdező: FÉLEK A SZENTGYÓNÁSTÓL 

 Súlyos dorgálást kaptam gyónásomkor. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 A papokat is jellemzi a különböző idegállapot. Ha te éppen olyan 

időben mentél gyónni, amikor az illető gyóntatót pont akkor valami negatív 

hatás érte, hát éppen rajtad csattant az ostor. Egy ilyen eset nem 

akadályozhat meg téged abban, hogy próbálkozz másnál gyónni. Sokkal 

többet ér a te lelki békéd, nyugalmad, semmint egy idegbeteg pap miatt erről 

lemondhatnál. Addig kell próbálkoznod, amíg szíved nyugalmát meg nem 

találod! Értsd meg, hogy áldozatvállalás nélkül nincs lelki fejlődés! Ne add 

föl olyan gyorsan! Rám, a te Jézusodra még olyat is mondtak, hogy ördög 

vagyok (Mt 12;24), és mégsem sértődtem meg. Te se légy sértődős. Hidd el, 

hogy sokkal több olyan pap van, aki szeretettel gyóntat, mint olyan, akinél te 

próbálkoztál. Értékeld többre lelked állapotát, mint a rajtad kívüli idegbeteg 

világ esendő papjait. Testi betegségetek meggyógyításában sem szoktátok 

könnyen feladni a reményt. Ne add hát fel a lelked gyógyításakor sem! 

 Nagyon szeretlek, és várom, hogy te is szeresd magadat jobban, mint 

eddig. A szeretet mércéje mindig az áldozatvállalásban mutatkozik meg. Azt, 

hogy Én, Jézus, mennyire szeretlek, leolvashatod a keresztemről. Ezt is 

vállaltam érted! Vállalj hát te is némi áldozatot magadért! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4239. 

Kérdező: MITÉVŐ LEGYEK? 

 1. Istennek tetsző a tevékenységem? 

 2. Vigyem el gyermekemet egy „látóhoz”? 

 3. Két lépcsőházas álmomról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Minden eszköz arra, hogy hivatásodat, a szeretni tanítást vállalni 

tudd! Jelenlegi vállalkozásod, amelynek következtében különböző 

emberekhez kopogtatsz be, szintén eszköz ennek megvalósítására. Csak ne a 

pénzszerzés legyen a lényeg! Ezt észre kell vegyék azok is, akikhez betérsz! 

Gyakran adj hálát Istennek e munkádért is! 
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 2. Semmiképpen se vidd fiadat „látóhoz”! Azzal csak nehezítenéd a 

te dolgodat is, meg az övét is! Sőt még arra is kérlek, hogy ne tartsd őt 

rendkívüli gyereknek! Tudom, hogy ezt egy édesanyától alig lehet elvárni, 

de hidd el, csak akkor tudnak belőle a különleges képességek POZITÍV 

IRÁNYBAN kibontakozni, ha egyre szabadabbá válsz tőle. Én, Jézus, erre 

kemény leckét adtam édesanyámnak, amikor 12 éves koromban hagytam, 

hogy napokig keressenek (Lk 2;49-50). Ez a lecke vagy két évtizedig 

kitartott, és akkor újra ki kellett nyilvánítanom tőle független szabadságomat 

(Mk 3;33).  

 Hidd el, hogy az, ami Istentől van fiadban, nem külső segítséggel, de 

még a külső akadály ellenére is ki fog bontakozni benne. A külső segítség 

csak lehetőséget ad az ártó erőknek arra, hogy egyre több és nagyobb 

gubancokat hozzanak létre benne. Arról beszélnem sem kell, hogy ami nem 

Istentől van benne, azzal egyáltalán nem érdemes foglalkozni. Vagyis 

rendkívüliségeit kinövi. 

 3. A lépcsőházas álmok törekvési irányokat szimbolizálnak. A felfelé 

haladó lépcső pozitív iránya lelki fejlődésednek mutat utat. Felfelé törekvő 

vágyaid képesek legyőzni fáradságodat, s reményeidben nem fogsz csalódni 

mindaddig, míg valóban akarsz felfelé haladni. A Belém vetett remény 

rendületlen kitartást igényel! 

 Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 

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

4240. 

Kérdező: SZERETNÉK HŰSÉGES MARADNI JÉZUSHOZ! 

 1. Szeretnék jól uralkodni magamon! 

 2. Férjem káromkodását sem tudom megszüntetni. 

 3. Szeretnék jó gyermeked lenni! 

HANG: "Drága Gyermekem! 

 1. Az önuralom, főleg a beszédben, nagyon fontos! Az Irántam való 

szeretet ebben tud legjobban megmutatkozni. Az ocsmány beszéd annyira a 

józan ész ellen van, hogy éppen ezért csak eszed bekapcsolásával tudsz 

leghatékonyabban ellene tenni. 

 Mivel hited által tudod, hogy mindenkor jelen vagyok benned, így 

tudnod kell azt is, hogy Engem nagyon bánt az ocsmány beszéded. 

 2. A legtöbb, amit tehetsz férjed ronda beszéde ellen, az az, hogy nem 

veszed át a stílusát. Ne javítgasd ki őt, mert ezzel csak olajat öntesz a tűzre! 

Te csak a magad nevében térhetsz meg, de helyette nem. Az őt elviselésnél 

tovább nem léphetsz. Ha káromkodik, mondj magadban egy röpke fohászt, 

mintegy ellensúlyozásképpen. 
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 3. A reggeli és az esti ima az a megfelelő KERET, amely képes 

állapotszerűvé formálni a Velem, a te Jézusoddal kialakított élő 

kapcsolatodat. Reggel kell biztosítanod pár percet arra, hogy kérd áldásomat, 

erőmet az elinduló napodra, és este mondj hálát azért, hogy egész napodon 

veled voltam, nem hagytalak el akkor sem, amikor te esetleg elfordultál 

Tőlem, a te Jézusodtól. Az ilyen reggeli és esti imádat más nem tudja 

elvégezni helyetted. Ez rajtad fordul. Ez az a tartály, amelyet Én, Jézus, meg 

tudok majd tölteni olyan szívbékével, ami a Földön elérhető legnagyobb 

boldogságot jelenti. 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 

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

4241.  

Kérdező: JÚDÁS SZEREPÉRŐL 

 A szerepeket kiosztó Isten Júdásnak az áruló szerepét adta? 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Isten Általam, Jézus által, olyan szerepet adott Júdásnak, hogy  

hűséges apostolom legyen. Az árulás az nem szerep, hanem egy szerep 

elrontása. A rossz mindenkor egy jónak az elrontása. 

 Júdás is, mint általában a többi apostol, úgy gondolta, hogy Én, Jézus, 

azért jöttem a Földre, hogy világuralmat hozzak létre. Júdásnál két szempont 

is mérgezte ezt az alapjában helytelen felfogást. Az egyik az volt, hogy 

siettetni akarta e hatalom megvalósítását. Úgy gondolta, hogy ki tudja 

Belőlem kényszeríteni ennek megvalósítását, ha ellenségeim kezére ad. A 

másik pedig a pénzszerzési lehetőség. Úgy gondolta, hogy két legyet üt egy 

csapásra: Rá leszek kényszerítve egy evilági hatalom megvalósítására, s 

ugyanakkor ő még pénzhez is jut árulása által. 

 Sem Júdás, sem más soha nem kap Istentől olyan szerepet, hogy 

valami jót elrontson, bár ez minden szerepnél, mint lehetőség, fennáll. 

 A te életedbe sem kalkulált bele Isten olyan szerepet, hogy bűnt 

kövess el. Istentől mindig olyan sugallat, indítás származik, amely pozitív 

irányú, vagyis jót akarás, rendezett szeretés! 

 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

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

4242. NEM TUDOK HATÁROZOTTAN DÖNTENI 

Kérdező: 

 1. Menjek el Medjugorjébe? 

 2. Feladatom Jézus energiájának közvetítése? 

 3. Mi okozza a fülzúgásomat? 

HANG: "Kedves Barátom! 
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 1. Ma a Föld legszentebb helyének nevezhető Medjugorje. Ott égi 

Édesanyátok naponta jelzi nektek, hogy betelt az idő, elérkezett hozzátok az 

Isten országa, alakítsátok át gondolkodásotokat, és higgyetek Nekem, 

Jézusnak (Mk 1;15)! Ennek igazolására jeleket és csodákat tapasztalnak 

azok, akik nyitott szívvel vállalják oda a zarándokutat. 

 Jól tudom, hogy lehetőségeid korlátozottak. Éppen ezért csak annak 

benső indítása származik égi Édesanyátoktól, akinek ehhez a zarándokláshoz 

a külső körülmények is összeállnak. Könnyen nem kell feladnod vágyadat. 

Én veled vagyok, bárhol is élsz. Kétségtelen, hogy hited erősítését 

legkönnyebben Medjugorjében tudnád átélni. De ez nem jelenti azt, hogy 

hitedet ne tudnád otthonodban is erősíteni! 

 2. Én, Jézus, mindenkiben jelen vagyok annak érdekében, hogy 

gyógyító energiámat hordozza, átélje. Ez ismét csak HIT kérdése. 

Gyógyítani valójában mindenki tud, de a gyógyító szerepet csak az vállalja, 

akiben nincsenek kétségek e tekintetben. Ehhez nem elég a vágy! Ehhez 

olyan benső bizonyosság kell, amelyet külső eredmények kísérnek! Ilyen és 

ehhez hasonló szerepek felismerését nem médiumomon keresztül adom 

senkinek, hanem közvetlenül tudatom az illetővel. Ez azt is jelenti, hogy 

mindenki önmaga felel a Tőlem kapott szerep felvállalásáért. 

 3. Fülzúgásod, amelyre orvosi magyarázatot nem tudnak adni, 

karmikus eredetű. Ez azt jelenti, hogy meg kell tanulnod ezzel együtt élni. 

Ha ezt bensőleg elfogadtad, akkor vagy csökken, vagy teljesen meg is 

szűnik. 

 Amit az Én, a te Jézusod klónozásáról említettél, csak azt tudom 

mondani: NE AGGÓDJ! 

 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL! 

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

4243. 

                A reinkarnációról azoknak, akik erről Jézus  

                                           alapján kételkednek 
E kérdésre: Mi késztetett arra, hogy a reinkarnációval érdemben 

foglalkozzam, maga Jézus kijelentései, példabeszédei hívták fel a 

figyelmemet. Reinkarnáció alatt nem a lélekvándorlást értem. Szerintem a 

lélekvándorlás a reinkarnáció eltorzított formája. E torzításon nem kell 

csodálkoznunk, amint azon sem, hogy még ma is a legtöbb keresztény 

embernek torz képe van nemcsak Istenről, de Jézusról is. 

Bizony mindannyian az önzésnek és a felelősség áthárításának torz tükrével 

születtünk a Földre, akkor is, ha ezt „útközben” megbántuk.  
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Reinkarnáció alatt értem ugyanannak a szellemi teremtménynek 

újraszületését emberként, aki már élt valamikor a Földön, illetve azért 

született, mert születése előtt önzése, gőgje folytán méltatlannak bizonyult 

Isten boldogságára.  

A reinkarnáció véleményem szerint nem azonos az újjászületéssel sem, 

amelyben részesülniük kell mindazoknak saját testükben, akik üdvözülni 

akarnak (Jn 3;3). 

 Köreinkben azt szoktuk mondani, hogy az ember elsősorban nyaktól 

fölfelé ember. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy értelmes ember 

értelmetlenséget sokáig nem tud képviselni, főleg akkor, ha valamire az 

egész életét rá akarja tenni.  

A reinkarnációval nem törődésben látom annak is a következményét, 

hogy a szegény, szolgáló Jézust emelt fővel képesek képviselni különböző 

rangokban, stallumokban, trónusokon ülő kései utódai azoknak az 

apostoloknak, akik még tudták, hogy nem lehet különb sorsa azoknak, akik 

Jézus nyomában járnak, mint amilyen sorsa Mesterüknek volt (Jn 15;20).  

De ne szaladjak el oly gyorsan előre! Egyelőre csak azt állítom, hogy 

nem az indított a reinkarnációval való szóba állásra, hogy a hatmilliárd 

emberből több mint négymilliárd hisz benne. Nem ez indított, bár ez is 

figyelmet felkeltő lehetne azoknak, akik szívesen és joggal foglalkoznak 

azzal, hogy bizonyos szó, kijelentés, hol és hányszor fordul elő. Ez így igaz 

akkor is, ha egy igazságnak soha nem lényeget érintő kritériuma az, hogy 

hányan és hányszor képviselik.  

Még a józan eszem sem elsődleges szempont a reinkarnációval való 

foglalkozásom tekintetében, bár ez nem teljesen elhanyagolható. Nem 

hanyagolható el számomra az a „véletlen”, hogy nem vagyok azok között az 

afrikai csontváz emberek között, akik „véletlenül” nem a mi égövünk alatt 

látták meg a napvilágot, sem azok között, akik a Teréz anya leányai által - 

mint csepp a tengerben - felkarolt leprások és különböző betegségekben 

magukra maradt százezrek életét jellemzi. 

Nem. Engem Jézus szavai, kijelentései kényszerítenek arra, hogy 

foglalkozzam a reinkarnáció gondolatával, és nyitott és hálás leszek 

mindazoknak, akik igazolni tudják számomra Jézus alapján csakúgy, mint a 

józan ész alapján azt, hogy a több mint négymilliárd ember hite a 

fantazmagóriák, a mesék világába tartozik. Kezdem hát Jézus kijelentései 

alapján igazolni azt, hogy szóba kell állnom a reinkarnáció gondolatával.  

Azt mondom, hogy kezdem. Igen, mert egyelőre csak egyetlen 

gondolatpárt említek, ajánlok testvéreim figyelmébe. Ha ezt már alaposan 
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megcáfolták vagy elfogadták, akkor érdemes tovább olvasni, folytatni a 

bennem felmerült,  s eleddig még meg nem cáfolt érveim felsorolását.   

 Feltételezem, hogy Jézus volt a világon a legemberibb ember, és ő 

joggal elvárja azoktól, akik követésére vállalkoznak, hogy egyre emberibb 

emberek legyenek. Tehát értelmes emberként értelmes dologra tegyék az  

életüket. 

 Jézus szűk kapunak és keskeny útnak mondotta azt az utat, amely az 

életre vezet, és hozzátette még azt is, hogy kevesen találják azt meg. Azért, 

hogy tévedés ne essék, nehogy valaki véletlen kisiklásnak, elnagyolásnak 

tartsa kijelentését, még hozzáfűzte azt is, hogy széles az út, és tágas a kapu, 

amely a romlásba vezet, és sokan mennek be rajta. (Mt 7;13-14). Az „életet” 

a mennyek országának gondolom. A „romlást” pedig a kárhozatnak A 

dúsgazdag és a szegény Lázárról szóló példabeszédében Jézus egyértelműen 

elmondta, hogy odaát nincs mód átevickélni a romlást jelentő pokolból az 

életet, a mennyek országát jelentő ábrahámi kebelre. (Lk 16;26).  

Véleményem az, hogyha nem lenne reinkarnáció, akkor a JÓ Isten 

jósága emberi mércével is csak rossz Istennek lehetne nevezhető, mivel a 

kevés gyermeke mellett a sok gyermekét örök kárhozatban tartaná örök 

létben. E kijelentésemnek kétségtelen alapja az, hogy minden létezőt 

szerintem Isten tartja létben. Amit Ő nem tart létben, az nincs! Vagyis Isten 

létbentartó módon van jelen teremtményeiben. Azt sem gondolom 

elfogadhatónak, hogy hol létben tart, hol megsemmisíti azt, amit, akit létben 

tartott. Azért nem tartom számomra ezt elfogadhatónak, mert részben 

Istenben nincs változás,  részben pedig szerintem Isten nem hebehurgyán 

teremti Önmagára szellemi teremtményeit, és elfogadhatatlan számomra az 

is, hogy valaki, legyen az akár  a világ leggonoszabb szellemi lénye is, akkor 

érezze jól magát, amikor rosszul érzi magát. Márpedig ez azt jelentené, hogy 

a sok milliárd elkárhozott soha nem jönne ki a poklok poklából, bár 

kijöhetne. Elfogadhatatlan tehát számomra az, hogy egy rossz állapotból 

soha ne lehessen kiút annak, aki nem találta meg a keskeny utat és a szűk 

kaput. Így már ez az egyetlen jézusi gondolatpár, amely szerint sokan 

kárhoznak el, és odaát nincs végleges revideálásra lehetőség, már elég arra, 

hogy szóba álljak a reinkarnáció gondolatával. Igaz, el lehetne mondani azt, 

hogy van tisztítóhely, és onnan lehet kiút a mennyország irányában. De 

akkor meg a poklot, a kárhozatot kellene tagadnom, ami szintén nem megy, 

mert Jézus szavai alapján a férgük el nem hal, és a tüzük ki nem alszik (Mk 

9;48). 

 Jelenleg én egy olyan egyháznak vagyok tagja, amely sem a tisztító 

tüzet, sem a poklot nem tagadja, hanem kifejezetten hittartalomként állítja, 
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megköveteli övéitől, de a reinkarnációval kapcsolatban tudtommal nincs 

ilyen hittétele. Egyszerűen figyelmen kívül hagyja. Hát ezért képes arra, 

hogy a kicsi, szegény, kiszolgáltatott jézusi magatartást lecserélje a nagy, 

gazdag és önmagát engedelmeskedtetéssel biztosító intézménnyel. Ha az 

egyházam hatalmasai szóba állnának a reinkarnáció gondolatával, úgy 

gondolom, egy sem lenne közülük olyan botor, hogy hatalmaskodást vállalna 

abban a tudatban, hogy emiatt még egyszer a Földön kegyetlen szolgasorsot 

kell majd vállalnia. 

 Folytatom a reinkarnáció létével kapcsolatos nézetem igazolását. 

Tömören akarok fogalmazni. Nemcsak azért, mert nem akarom bő lére 

ereszteni mondandómat, hanem azért is, mert e kis írásomat vitaindítónak 

szántam. 

 Jézus beszél konkolyról, amelyből búza soha nem lesz. Nem beszél 

farkasról, amelyből bárány lesz, de beszél arról, hogy mindkét létezőpár az 

marad, ami volt kezdetben. „Hagyjátok, hadd nőjön mind a kettő az 

aratásig!” (Mt 13;30) – „Nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a 

farkasok közé!” (Mt 10;16) 

A konkoly az konkoly, a farkas az farkas marad. De azt is mondja, 

hogy majd akkor, amikor Őt keresztre feszítik, mindeneket magához vonz, 

és nem mondja azt, hogy kivéve... „Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a 

földről, mindenkit magamhoz vonzok.” (Jn 12;32) Tehát ismét csak azt 

következtetem ebből, hogy bár az örök kárhozat lehetősége örökre létezik, de 

az örökre elkárhozottak elkárhozott létezése nem létezik. Itt a Földön viszont 

vannak olyanok, akik az Ördög atyától vannak (Jn 8;43), és akikért Jézus 

kifejezetten elmondja, hogy ezekért nem imádkozik (Jn 17;9). Sőt még övéit 

is figyelmezteti, hogy rázzák le lábuk porát (Mt 10;14), ha ilyenekkel 

találkoznak. 

 A Szentlélek elleni bűn valósága nem érv amellett, hogy vannak 

örökre elkárhozottak, mivel ez a bűn nem egy döntés következménye, hanem 

a megátalkodottság állapota. Nagyon természetes, hogy mindaddig, amíg 

valaki megátalkodott állapotban van, számára nem lehetséges a bűnbocsánat 

megszerzése. 

 Igaz, hogy a pokol tüze ki nem alszik, a férgük el nem pusztul, de 

csak addig maradnak ott az elkárhozottak, amíg ki nem fizetik tartozásukat 

(Mt 18;34). Ez viszont szintén nem lehetséges odaát, mivel ott, ahol nincs 

rászoruló, ott nem létezhet a rászorulókon való segítés, tehát nem lehet 

adósságtörlesztés. Igaz az is, hogy senki nem juthat az Atyához, csak Jézus 

által (Jn 14;6), és senki nem jut Jézushoz, hacsak az Atya nem vonzza őt (Jn 

6;65). Az Atya pedig csak azokat vonzza, akik az Atyánál tanultak (Jn 6;45). 
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Tehát már születésük előtt megbánva az ott elkövetett szeretetlenségüket 

önmagukkal szemben, megtanulták, hogy ezt nekik jóvá kell tenniük. Jézus 

csak a Földön van minden szellemi teremtményében rászoruló, tehát 

viszontszeretni vágyó módon jelen. Így ismét csak szóba kell állnom azzal a 

lehetőséggel, hogy mindenki leszülethet a Földre újra, amíg újjá nem 

születik saját testében az által az Isten Lelke által, aki nemcsak képes, de újjá 

is szüli azt (Jn 3;3), aki Őt a rászorulókban szereti. 

 A teljesség kedvéért meg kell még említenem azt, hogy Isten nem 

személyválogató, hanem szerepeket kiosztó. De a szerepkiosztásban sem 

lehet személyválogató. Így amikor keresztelő Jánost már születése előtt 

betöltötte Szentlélekkel (Lk 1;41-44), akkor ezt csak azért tehette, mert 

Jánosnak igazolnia kellett már előbb, hogy Istent visszaszeretése az ő 

lelkében már eldöntött tény. Jézus szavai alapján ő Illés, akinek el kellett 

jönnie előfutárként (Mt 11;14), hogy mint pusztában kiáltó előkészítse az Ő 

útját. 

 Az Ószövetségből egyetlen idézetre hívom fel figyelmeteket. Jób 

könyvében ezt olvashatjuk: "Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, és 

ruhátlanul térek oda vissza Jób 1;21." Tudom, hogy Jób könyve tanmese. De 

éppen, mert tanmese, tanítani akar minden kijelentésével! 

 Szívesen vállalom a fentiekkel kapcsolatban az olyan termékeny 

párbeszédet, amelyben minősítések helyett érvekkel válaszolunk egymásnak. 

                                     Testvéri szeretettel: Dombi Ferenc 

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

4244. 

Egy elhunyt feleség üzenete a Földön maradt párjához 

Drága „Papa”! 

 Boldogságomat szeretném szavakba önteni, de olyan nehéz ezt a 

boldogságot, szeretetet - ami tulajdonképpen az ételünk, az italunk,  ami 

tulajdonképpen a minket ölelő Isten személyesen, és mi, akik visszaöleljük 

Őt - a tér-idő dimenzióba átültetni. 

 Ez az ÉLET! Soha, sehol nem is volt ehhez fogható! Ezer szállal 

kötődünk ide, itt minden rezdülésünk célba talál, minden mosolyunk ott 

ragyog mindenki arcán. Itt mindenki ezt mondja minden percben: „Testvér,  

csodálatos,  hogy hazatértél, hogy visszajöttél, csodálatos, mert már alig 

bírtuk nélküled, mert hozzánk tartozol,  mert  egyek vagyunk, mert  

szomjasak és éhesek voltunk rád, mert leghőbb vágyunk az volt,  hogy 

szerethessünk téged. Örök vágyunk volt, hogy te is viszontszeress minket!" 

 Szent és igaz minden szava Égi Édesanyánknak, aki azt ígérte 

övéinek Medjugorjében, hogy aki hallgat szent szavára, és szerető szívére 
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bízza magát, az halált nem lát sohasem! Annak az átmenet ebbe a világba 

észrevétlen és könnyű lesz. Az utolsó időkben bizony még ez is meg  fog 

történni veletek. Sosem látott kegyelem ez! Élitek mindennapi életeteket, és 

egyszer csak itt találjátok magatokat az örök Fényben! 

 Drága „Papa”! 

 A Fény téged is vár! Éhesek és szomjasak vagyunk nélküled! Égi 

szeretetünk már ott visszhangzik benned is. Már készítjük szívünket a 

minden képzeletet felülmúló nagy találkozásra veled. Nagyon boldoggá 

teszel bennünket. Képzeld, egy egész Mennyország örül neked! Örül 

szelídségednek, derűdnek, jóságodnak. Tiszta szíved fénye simogat 

bennünket. Imáid megérintenek minket, és áldásként hullanak vissza rád. 

Amikor kisfiú voltál az volt a dolgod,  hogy megtanuld az alapvető 

illemszabályokat, megtanulj írni, olvasni, játszani. Amikor fiatal férfi lettél, 

akkor a családalapítás gondjai kötöttek le. Most, hogy őszbe csavarodik a  

fejed, most az a dolgod, hogy készülj hazafelé! 

 Eltelt az életed „Papa”! Lassan lejár az időd. Ugye milyen rövid volt? 

Ugye milyen gyorsan elrepült? Tudom, hogy hiányzom neked, hogy 

szeretnél már találkozni velem, de kérlek ne siettess semmit! Lelked 

fejlődési ütemét ne akard siettetni! Teljességgel indulj napi teendőid felé! 

 Semmi más dolgod nincs, csak annyi, hogy reggeltől estig megtedd 

azt, amit meg kell tenned. 

 Tudom, hogy tudod, hogy én veled, veletek vagyok mindig. Drága 

Jézusunk megengedte nekünk, hogy bizonyítsuk a világnak, hogy a halál 

sem választja el egymástól a szerető szíveket. 

 Én ébresztelek, én ringatlak álomba, és napközben eszedbe juttatom 

elvégzendő feladataidat. Simogatom öreg arcodat, fehér hajadat, és szíved 

szeretetét Urunk elé viszem. 

 Drága Testvérem! 

 Ha majd megérkezel, gyémánt réteken fogunk kéz a kézben sétálni, 

ezüst folyókban fogunk gázolni, és aranyos virágok nyílnak majd lépteink 

nyomán. Minden ragyogó fényt áraszt körülöttünk és bennünk. A csillagok 

között élünk majd lépéseink nyomán. A gyöngy-fényű csillagok és a 

gigantikus bolygók lesznek örök boldogságunk tanúi. Az örök fiatalság 

forrása buzog majd fel bennünk, és a bölcsek köve lesz az eledelünk. Nem 

lesz betegség, félelem, jaj, nem aggódunk soha többé, hisz nem lesz többé 

olyan, amit elveszíthetnénk. Örökre, visszavonhatatlanul OTTHON leszünk! 

OTTHON, NÁLA! 

 Mindnyájatokat így várunk haza! 

 Örök szeretetettel ölel „Mama”! 



 104 

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

4245. 

Jézus és a művészet 
1. Ha megnézünk egy tájképet, csendéletet vagy életképet, azt látjuk, 

hogy az ember ugyanazt ábrázolja a saját látásmódja szerint, amit az Isten 

első kinyilatkoztatásának, vagyis teremtésnek nevezünk. Tehát az ember 

művészetét az Isten művészete ihlette. 

Az Isten azért teremtette a világot, hogy a benne élő ember ön- és 

Isten-ismeretre jutva megélhesse önmagában az Istent. 

Ki nevezhető tehát művésznek ? 

Elsősorban az Isten. Mivel az Isten művészete az Élet, ezért az ember, 

ha művész akar lenni, akkor nem tehet mást, minthogy az Isten által 

képviselt Élet 

a, megismerésére és 

b, megjelenítésére törekszik a Földön. 

Aki ezt teszi, azt tudatos alkotónak tartom. Mivel a tudatos alkotó 

ismeri az Isten gondolkodását, ezért tudja, hogyan érdemes élni. Ebből 

következően azt is tudja, hogy mit és miért érdemes alkotni. Aki pedig nem 

ismeri az Isten gondolkodásmódját, és nem azzal a szándékkal alkot, hogy az 

embereket az Istenhez közelebb segítse, azt - a fent elmondottak fényében - 

nem tartom tudatos alkotónak. 

Minden alkotás hordozza alkotóját. A hópehely hordozza Isten 

egyediségét és tökéletességét. A rózsában pedig tükröződik az Isten 

szépsége. De a legteljesebb módon az ember képes arra, hogy megjelenítse a 

benne boldogító módon élő Istent. "Ti tehát tökéletesek (célba érkezők) 

lesztek, amint égi Atyátok tökéletes (a célban van)." (Mt 5;48) Ezt Jézus 

Krisztus mondta, akiben az Isten emberré lett azért, hogy az ember 

beteljesülhessen az Istenben. 

De Jézus szerint az ember képes arra is, hogy helytelen látásmódja 

következtében elhomályosítsa önmagában az Isten életét: "De ha a szemed 

rossz (gonosz), egész tested sötét (beborult) lesz. Ha tehát a fény benned 

sötétség, mekkora a sötétség !" (Mt 6;23) 

Az a művész, aki Istent teszi első helyre az életében, megélheti azt, 

hogy nem is ő alkot már, hanem - benne, vele és általa - az Isten. De 

elmondható az is, hogy aki Isten akaratának megismerésére és megélésre 

törekszik a Földön, annak az egész élete alkotó folyamat, ő maga pedig 

életművésszé, az Élet művészévé válik. 

2. Minden ember egyszerre alkotó és előadóművész is. Hiszen az 

ember nemcsak formálhatja magát a "fény" vagy a "sötétség" irányába, 
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hanem cselekedetei által szüntelen le is leplezi önmagát. Ilyen értelemben 

minden ember non-stop előadóművész. Vagyis szólja és cselekszi azt, 

amivel tele van szíve. Persze az önleleplezésnek ez a formája nem minden 

esetben ünnepélyes szoboravatás, de mindenképpen hasznot kínál fel annak, 

akinek az a szándéka, hogy képet kapva önmagáról, jobbá alakítsa magát. 

A fentiek alapján úgy is fogalmazhatunk, hogy a teremtett világ alkotó 

műhely, amely létével azt hivatott elősegíteni, hogy az ember harmóniába 

kerüljön az Istennel. 

Nyugodtan állítható, hogy a Földön az Isten művészetének 

legfontosabb témája az ember. Az ember művészetének tehát nem lehet 

fontosabb témája a Földön, mint az Isten akaratának képviselése. Aki 

vállalja, hogy az Istenhez igazítja  a gondolkodását, az tudatos alkotóvá, 

önformáló ember-művésszé válik. 

Minden alkotást mintáznak valakiről, valamiről. Az embert az Isten 

saját képére és hasonlatosságára teremtette. De ki az, akiről a Földön élő 

ember megmintázhatja az Istent ? 

Ő Jézus Krisztus, aki ma is azt kéri tőlünk, hogy példája nyomán 

alakítsuk át a gondolkodásunkat, és vállaljuk az Általa bemutatott 

magatartást. 

Ha az ember olyan alkotása Istennek, aki képes arra, hogy formálja 

önmagát, akkor Jézus művészetpedagógus, aki a belülről kifelé történő 

emberré-formálást tanította. 

De Jézus művész is volt, a "Fény művésze". Mint e világ világossága, 

egy alkalommal olyasmit tett, amit a ma élő, úgynevezett akcióművészek is 

megirigyelhetnének. Ugyanis Jézus, a tanítványai szeme láttára szó szerint 

fényemberré alakult át. (Mt 17;2) A tanítványoknak nagyon tetszett a 

"bemutató". (Mk 9;5) 

A Jézus által kért alkotó folyamatban az alkotó nem válik külön élete 

fő művétől, tehát önmagától. Ugyanis mindig önmagában hordozza alkotása 

célját, anyagát és módját. A cél a mindent birtokláson alapuló 

boldogságvágy. A formálandó anyag a gondolkodás. Az alkotás módja pedig 

az Isten- és emberszeretet vállalására való törekvés. 

Az Istenszeretet magatartása a tanítvánnyá válásban, az ember-szeretet 

magatartása pedig a nem ártás, megbocsátás és segítés vállalásában nyilvánul 

meg. Ezért, véleményem szerint, igazi képzőművészetnek az önnevelésen 

alapuló szeretni tanulás, igazi előadóművészetnek pedig a példaadáson 

alapuló szeretni tanítás nevezhető. 

Jézus szerint a földi élet alkotó folyamatának végén mindenki 

szembesülni fog önmagával. (Mt 12;36-37) Eszerint minden ember olyan 
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művész, aki nemcsak rendezi, hanem el is játssza élete filmjének főszerepét. 

Sőt, e film kritikusa is mindenki önmaga lesz. Bizony, az alkotás 

felelősséggel jár. A felelősség alapja pedig az, hogy mindenki maga felel a 

saját boldogságáért. Ezért nem árt, ha döntéseink előtt, még itt a Földön, 

gyakran feltesszük magunknak a kérdést: Hogyan szembesülnék e 

döntésemmel a halálom óráján ? 

E kifejezés, hogy a művészet örök, számomra azt jelenti, hogy az, amit 

a Földön művészetnek érdemes nevezni, nem szolgálhat részcélokat, csak 

egy célt: a szabadságban kifejeződő szeretetet. 

                                          Bucholcz Ferenc 

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

 

4246.  

KÖZLÉS 
A zárójelbe tett üzenetet mindenkivel közlöm 1999 kezdete óta. 

Elnézést kérek azoktól, akik a HANG-könyveket rendszeresen olvassátok! 

{Én, Jézus, azt mondtam médiumomnak, hogy már csak rövid 

(aranymondás-szerű) válaszokat adok nektek. Eddig közel húszezer kérdésre 

válaszoltam már. Nagyon fontosnak tartom, hogy olvassátok a HANG-

könyveket. E könyvek számotokra valóban SZENTÍRÁS! Nem akarom 

állandóan ismételni Magamat. Már régen bejelentettem nektek, hogy csak 

három kérdésetekre válaszolok. A jövőben ezt is csak nagyon röviden fogom 

megtenni.  

A gondolkodás-átalakítást, ami a lényeg, sem halottak feltámasztásá-

val, sem betegségeitek gyógyításával, sem azzal nem tudom elősegíteni 

bennetek, ha pillanatnyi problémáitok megoldására megadom a választ.  

Nem teszek jót veletek, ha bármit is megteszek helyettetek. Márpedig, 

ha már sokadszor válaszoltam ugyanarra a kérdésre, s ti nem olvastátok el e 

válaszaimat, akkor arra kell kérnem benneteket, hogy vegyetek Engem, 

Jézust, komolyabban!} 
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                                               TARTALOMJEGYZÉK 

 

  szám 

4131. ELŐSZÓ 

4132. Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL... 
Egy csodálatos álomról kérdezem a HANG-ot. 

4133. Kérdező: HAMAR MEGBÍZOM AZ EMBEREKBEN 
1. Több helyen is kerestem lelkem nyugalmát. 2. Becsapnak az emberek. 

4134. Kérdező: VALAMI NAGYOT SZERETNÉK TENNI! 
1. Betegségemmel kapcsolatban kérek konkrét választ! 2. Szeretnék különleges 

szolgálatot kapni! 

4135. Kérdező: IMÁDKOZNI VAGY CSELEKEDNI? 
1. Az ima vagy a kötelességteljesítés a fontosabb? 2. Bátran kérdezhetem a 

HANG-ot? 

4136. Kérdező. MAGATARTÁS PROBLÉMÁIM VANNAK 
1. A kapott információk egyeztek akaratoddal? 2. Jelenlegi kapcsolatom 

hordozza áldásodat? 3. Lehetek határozottan visszautasító? 

4137. Kérdező: SZERETNÉLEK MEGTAPASZTALNI, URAM! 
1. Éreztesd velem, hogy a Győztes oldalán állok! 2. Áldj meg a hazataláltság 

örömével! 3. Apámtól várok üzenetet. 

4138. Kérdező: CSALÁDOMÉRT AGGÓDOM 
1. Hálás vagyok, mint gondozónő, Istennek a munkámért. 2. Fájlalom, hogy 

családom nem vallásos. 

4139. Kérdező: NEM TUDOM FELDOLGOZNI BETEGSÉGEMET 
Betegségem lelki problémát jelent számomra. 

4140. Kérdező: JÁRNAK ITT UFOK? 
Ki az, aki magát UFO-nak mondja? 

4141. Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL... 
Álmaimról kérdezem a HANG-ot. 

4142. Kérdező: KELL ENGEDELMESKEDNÜNK? 
Szükséges az, hogy engedelmesek legyünk? 

4143. Kérdező: MIKOR TESZEM A LEGJOBBAT? 
1. Mi a feladatom környezetemmel szemben? 2. A legjobb úton járok 

embertársaim javára? 3. Szakmámon belül vagy a gyógyításban van feladatom? 

4144. Kérdező: A MEDITÁCIÓRÓL... 
1. Szeretnék meditációban fejlődni! 2. Szeretnék találkozni meditációban a 

Mesteremmel! 

4145. Kérdező: TANÁCSTALAN VAGYOK 
1. Múltam csupa szenvedés. 2. Emlékeim gyötörnek. 3. Mi most a teendőm? 

4146. Kérdező: KIBEN BÍZHATOK? 
1. Férjem pár évvel fiatalabb. Érzéki vágy már nem él bennem. 2. Van-e 

reinkarnáció? 3. Bízzak-e a bérlőmben? 

4147. Kérdező: LEHET BIZTOSÍTANI HŰSÉGEMET? 
Hogyan biztosíthatom, hogy hűséges maradjak Jézushoz? 

4148. Kérdező: SZERENCSE-JÁTÉKOKRÓL... 
1. Nagyon boldog vagyok! 2. Szerencsejátékokról kérdezem a HANG-ot. 
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4149. Kérdező: HOGYAN  VISELKEDJEK GYERMEKEIMMEL? 
Nem tudom, hogyan viselkedjek gyermekeimmel kapcsolatban. 

4150. Kérdező: MILYEN ALAPON VETT EL FÉRJEM? 
Férjem szerelemből vagy érdekből vett el? 

4151. Kérdező: TITKOKAT KÖZÖLT VELEM AZ ISTEN 

Isten közöl velem titkos tudásokat? 

4152. Kérdező: FIAIM PROBLÉMÁT JELENTENEK NEKEM 

1. Fiam halálát nem tudom feldolgozni. Mi van vele? 2. Másik fiam házassága 

tönkrement.  

4153. Kérdező: KÖZÖLHETEM ISTEN ÁLDÁSÁT MÁSOKKAL? 

1. Megáldhatok másokat? 2. Szeretnék előbbre lépni elméletben, gyakorlatban 

egyaránt! 

4154. Kérdező: SOKAT SZENVEDTEM A GONOSZTÓL 

1. Sokat szenvedtem magam és az ősellenség miatt. 2. Áldásod van egy olyan 

kapcsolaton, amelyet válás előz meg? 3. Előző életeimről megtudhatok-e 

valamit? 

4155. Kérdező: LÉLEKKERESZTSÉGRŐL... 

1. Kirekesztve érzem magam bizonyos helyekről. 2. Kell szertartás és megérzés a 

Lélekkeresztséghez? 

4156. Kérdező: EGYÉNI, CSALÁDI PROBLÉMÁIM VANNAK 

1. Egészségügyi problémám van. 2. Házasságomban a tűrőképességem határához 

értem. 3.Fiam, akit nagyon szeretek, sok problémát okoz. 

4157. Kérdező: HALOTTAK KÍNOZNAK 

1. Férjemnek nem tudom átadni a gyógyító energiát. 2. Elhunyt szellemek 

kínoznak. Mit tegyek? 3. Egyik oldalam időnként zsibbad, a másik nem. 

4158. Kérdező: SOK ÉS NAGY KÖRÜLÖTTEM ÉS BENNEM A ZAVAR 

Nagyon összekuszáltakká váltak életem szálai. 

4159. Kérdező: MI A NŐK SZEREPE? 

1. Mondj valamit a mai nők szerepéről! 2. Gyakran kerülget a sírás. 3. Nem 

fejlődünk erkölcsileg? 

4160. Kérdező: NEM KAPOK ELÉG SZERETETET 

1. Csodálatos szépnek láttam egyszer a Napot. 2. Álmomban egy HANG sast 

küldött hozzám. 3. Bár én mindenkit szeretek, engem sokan nem szeretnek. 

4161. Kérdező: FOGADHATOK GYERMEKET MAGAMHOZ? 

Szeretnék gyermeket magamhoz fogadni! Bizonytalan vagyok. 

4162. Kérdező: ÖRÖMET AKAROK SZEREZNI JÉZUSNAK 

Mivel szerezhetek örömet nagyböjtben Neked, Uram? 

4163. Kérdés: MINT BETEG, MEHETEK GYÓNÁS NÉLKÜL ÁLDOZNI? 

Beteg vagyok, és probléma számomra, hogy gyónás nélkül menjek áldozni. 

4164. Kérdező: NAGYANYÁM KINYÍLT ELŐTTEM HALÁLA ELŐTT 

1. Nagyanyám halála előtt bevallotta, hogy nem Isten akarata volt számára a 

legfontosabb, hanem saját akarata. 2. Mikor tudom felvállalni valóban az Isten 

akaratát? 

4165. Kérdező: MIÉRT JÖTTEM A FÖLDRE? MI A TISZTÍTÓTŰZ? 

1. Újjászülettem-e? 2. Miért kellett a Földre születnem? Mit tettem előzőleg 

rosszul? 3. Mi a tisztítótűz? 



 109 

4166. Kérdező: NEM AKAROK BIZONYTALANRA ÉPÍTENI 

1. Egy szerelmi kapcsolat mikor kedves neked, Uram? 2. Lehet építeni arra, aki 

soha nem mondja, hogy biztos? 3. Mit kell tennem, hogy ne unjon meg? 

4167. Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁBBAN LÁTNI! 

1. Hol és kivel van még tartozásom? 2. Vállalkozásommal kapcsolatban 

kérdezem a HANG-ot. 3. Álmomban mély vízben vergődtem, majd tudtam 

lélegezni. 

4168. Kérdező: FELADATAIMRÓL... 
1. Jó úton haladok-e? 2. Mi a véleményed rólam? 3. Hogyan segíthetnék többet 

és jobban másokon? 

4169. Kérdező: TÁJÉKOZTATÁST KÉREK! 

1. Mi az a KIO? 2. Budapesti programokról kérek tájékoztatást! 3. Az imáról 

kapunk eligazítást a HANG könyvek által? 

4170. Kérdező: ISTEN ÉS VILÁG KAPCSOLATÁRÓL.. 

1. Az Abszolút és Szimplex Isten, akiben nincs változás, hogyan értheti meg az 

állandóan változó embert? 2. Isten a világot „Magából” teremtette, amint a 

panteisták vallják? 3. Hogyan tud Isten egyszerre a világban és azon kívül is 

lenni? 

4171. Kérdező: MIT JELENT AZ, HOGY EGYÜTT ÉLNI EGY BETEGSÉGGEL? 

1. Betegségem  karmikus eredetű-e? 2. Mi a feladatom ezzel kapcsolatban? 

 3. Hogyan kell egy betegséggel együtt élni? Lehet mást csinálni? 

4172. Kérdező: ISTEN NEM FIGYEL RÁM 

Miért nem hallgat meg engem az Isten? 

4173. Kérdező: AZ ALÁZATRÓL 

1. Nem vagyok elég alázatos. 2. A meditálásban kellene fejlődnöm! Lehetséges 

ez? 

4174. Kérdező: SOK A MIÉRT BENNEM 

1. Miért születtem a Földre? Mi a feladatom tovább? 2. Miért telt úgy az életem, 

ahogy? 3. Mit kell tennem a fiamért? Ő miért született? 

4175. Kérdező: NEM VAGYOK MEGELÉGEDVE MAGAMMAL 

Haragszom magamra, mert nincs vágy bennem az imára. 

4176. Kérdező: NEM VAGYOK TISZTÁBAN MAGAMMAL 

1. Egy párkapcsolatról kérdezem a HANG-ot. 2. Kételkedem saját döntéseimben. 

3. Túl szigorú vagyok magamhoz? 

4177. Kérdező: VAN BŰNHŐDÉS NÉLKÜLI BŰN? 

1. Megússzák büntetésüket a rosszak? 2. Mi zajlik le abban, akinek rossz a 

házassága? 

4178. Kérdező: LÁTOMÁSOM VOLT 

Egy pillanatra Jézus arcát láttam. Miért? 

4179. Kérdező: EGY „GYÓGYÍTÓ” JÓSRÓL... 

1. Hiteles lehet az a gyógyító, aki jósol? 2. Valóban a túlvilágról irányítják az 

ilyen jóst? 3. Érdemes követni az ilyen jóst? 

4180. Kérdező: A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL... 

A Jelenések könyvében található kijelentéseknek a tartalmáról... 

4181. Kérdező: SZERETNÉM SZEBBÉ TENNI A VILÁGOT! 

1. Szeretnék minden betegségből meggyógyulni és gyógyítani! 2. Szeretnék 
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segíteni a világ baján! 3. Szeretnék megfelelő környezetben lakni! 

4182. Kérdező: MI DÖNTI EL SORSOMAT? 

Milyen „érdemjegy” határozza meg örök sorsunkat? 

4183. Kérdező: A FÉLELMEMRŐL... 

Egy értelmetlen félelem gyötör. 

4184. Kérdező: SZABADULNI ÉS SZABADÍTANI SZERETNÉK! 

1. Betegségemtől szeretnék megszabadulni! 2. Imával vagy mással is segíthetünk 

egyik testvérünknek? 3. Milyen karizmát szántál nekem? 

4185. Kérdező: A HIVATÁS ÉS A MUNKA KAPCSOLATA 

1. Az Isten iránti bizalomról kérdezem a HANG-ot. 2. Terjeszteni szeretném 

üzeneteidet! 3. Egybeesik második eljöveteleddel Mária Szívének győzelme? 

4186. Kérdező: A KONTROLL FONTOSSÁGÁRÓL... 

1. Van-e médiumi képességem? 2. El kell-e költöznöm Egerből? 3. Mivel 

szerzek legnagyobb örömet Jézusnak? 

4187. Kérdező: JÓL AKAROK LÁTNI! 

1. Családom betegségeiről és a hogyan továbbról... 2. Mi a feladatom a világban? 

3. Krisztus megvilágosítását kérem! 

4188. Kérdező: ELHUNYT FÉRJEM ÉRDEKEL 

Szeretném, ha elhunyt férjem megjelenne nekem! 

4189. Kérdező: URAM, MINDENT ÉRTED! 

1. Uram, csak neked akarok élni! 2. Baj, hogy nem adok minden koldusnak 

pénzt? 

4190. Kérdező: KÉPZELŐDÖM CSUPÁN? 

Jézussal beszélgetek, vagy csak a képzeletem játszik velem? 

4191. Kérdező: LÁTOMÁSAIMRÓL 
1. Egyszer Jézust láttam, egyszer meg Mózest. Miért? 2. Családommal eddig 

mindig jól megvoltam. Most nem egészen. 

4192. Kérdező: KÜLSŐ ÉS BELSŐ PROBLÉMÁIM VANNAK 
1. Kötelességem-e fizetni egy volt rokonom adósságát? 2. Miért nem tudok 

aludni? 3. Szeretnék közelebb kerülni Istenhez! 

4193. Kérdező: NEM TUDOK JÓL SZERETNI 

1. Nehezen tudom szeretni iszákos férjemet. 2. Idegileg nagyon kimerültem. 

3. Szeretném teljesíteni elvárásaidat, Uram! 

4194. Kérdező: MEGSZÁLLOTTSÁG ELLEN MIT KELL TENNI? 

1. Szellemidézés által válhat valaki megszállottá? 2. Hogyan lehet 

megszabadulni a megszállottságtól?  3. Ki által szabadulhat meg valaki a 

megszállottság alól? 

4195. Kérdező: MI A HELYES MÓDJA A SZENTÁLDOZÁSNAK? 

1. Hogyan helyes áldozni: kézből vagy hagyományosan? 2. Bánt, hogy szüleimet 

megbántottam. 3. Jól teszem, ha Sükösdért dolgozom? 

4196. Kérdező: LEHET A JAVULÁS OKA EGY SZERTARTÁS? 

Megjavulhat-e valaki keresztelkedés által? 

4197. Kérdező: FIAIM ELLENTÉTE KARMIKUS-E? 

1. Két fiam ellentéte karmikus eredetű? 2. Erőltessem magamnál az évi gyónást? 

3. Nálam mindig későn esik le a „tantusz”. 

4198. Kérdező: VAN-E HATHATÓS  ÁTOK? 
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1. Csak a Földre születhetünk halálunk után? 2. Lehet kollektív büntetésnek 

felfogni bizonyos eseményeket? 3. Az átoknak van-e rontó hatása? 

4199. Kérdező: ÉN VÉTKEM, ÉN VÉTKEM, ÉN IGEN NAGY VÉTKEM! 

1. Fájdalmas múlt után született egy élő gyermekem. 2. Férjem iszákos, én pedig 

a dohányzás rabja lettem. 3. Megbocsát nekem Isten? Halálát kívántam 

egyeseknek? 

4200. Kérdező: MIÉRT HAJLIK ROSSZRA TERMÉSZETÜNK? 
1. Miért nem teremtődtek az emberek a tudatos örökéletre? 2. Hihetünk 

médiumunknak? 3. Miért van bűntudatom, ha nálam szegényebbre gondolok? 

4201. Kérdező: MIÉRT NEM ENGEM VERT MEG AZ ISTEN? 

1. Férjem agydaganatot kapott. Halálos beteg. 2. Miért nem engem vert meg az 

Isten ilyen betegséggel? 3. Életem férjem nélkül semmit sem ér! 

4202. Kérdező: CSAK ROSSZAT TAPASZTALOK... 

1. Nem találom a helyemet. 2. Nyugtatókkal élek évek óta. 3. Minden balul üt ki. 

4203. Kérdező: EMBEREKRŐL, ÁLLATOKRÓL... 

1. Hogyan segíthetek édesanyámon lelkileg? 2. Apám súlyos beteg. Nem törődik 

Veled. 3. Az állatok is fejlődhetnek lelkileg? 

4204. Kérdező: HÁLAADÁS ÉS KÖNYÖRGÉS... 

1. Hála és imádás. 2. Könyörgök családomért, enyéimért. 

4205. Kérdező: RENDKÍVÜLI KÉPESSÉGEIMRŐL... 

A jövőbe látásom képessége és a bennem megszólaló HANG kitől van? 

4206. Kérdező: MEGHALT KISLÁNYUNKRÓL... 

1. Miért kellett kislányunknak annyi szenvedés után oly fiatalon meghalni? 

2. Szeretnék üzenetet kapni tőle! 3. Miért nem én haltam meg helyette? 

4207. Kérdező: A NŐK HÁTRÁNYOS HELYZETÉRŐL... 

1. Miért vannak hátrányos helyzetben a nők? 2. Bizonyos népfajok miért 

elmaradottak szellemileg? 3. Miért gyilkoltatta le Mózes Isten nevében azt, akit 

akart? 

4208. Kérdező: A MÁRIA-TISZTELETRŐL... 

1. A Biblia nem ír Mária tiszteletről. 2. A protestánsok miért gondolkodnak 

másképpen Máriáról? 

4209. Kérdező: AZ APOSTOLI HITVALLÁSRÓL... 

Csak azok tartoznak Jézus Egyházához, akik az apostoli  hitvallást imádkozzák? 

4210. Kérdező: A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVÉRŐL... 

1. A Bölcsesség megépítette az ő házát, annak hét oszlopát kivágván. 2. Megölte 

vágnivalóit, kitöltötte borát, asztalát is elkészítette. 3. Elbocsátá az ő lányát, 

hívogat a város magas helyeinek tetein. A két asszonynak képében a bölcsesség 

és a bolondság hívogat. (Példabeszédek 9. Rész.) 

4211. Kérdező: HOL A HELYEM? 

Valóban az élettársam mellett van a helyem? 

4212. Kérdező: TISZTÁN SZERETNÉK LÁTNI! 

1. Péter 2/2 magyarázatát kérem! 2. Kik az én szellemi testvéreim? 3. Mi az 

életfeladatom? 

4213. Kérdező: ISTEN MISZTÉRIUM SZÁMOMRA   
1. Jézus istensége és bennünk lakása számomra érthetetlen. 2. Családommal 

kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 
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4214. Kérdező: MIÉRT PONT ÉN? 

Miért pont nekem jutott ilyen mostoha sors? 

4215. Kérdező: KAPTAM BOCSÁNATOT? 

1. Megbocsátott nekem az Isten? 2. Felvállalt feladatom helyesen teljesítem? 

3. Intuícióim  Tőle származnak? 

4216. Kérdező: SZERETNÉK JÓL SZERETNI! 

Hogyan adjam tovább szeretteimnek a kapott szeretetet? 

4217. Kérdező: A HIBA BENNEM VAN? 

1. Miért nem jön össze megfelelő párkapcsolatom? 2. Jó, hogy beiratkoztam egy 

tanfolyamra? 

4218. Kérdező: BÉKÉRE VÁGYOM! 

Lelki béke után vágyom! 

4219. Kérdező: BIZONYTALAN  VAGYOK 

1. Megerősítést kérek! Újjászülettem? 2. Igen-t mondjak egy kapcsolatra? 

4220. Kérdező: NINCS BENNEM REND 

Magányosan élek. Türelmetlen vagyok. Gyakran keserűség és félelem van 

bennem. 

4221. Kérdező: MELYIK A LEGJOBB VALLÁS? 

1. Melyik vallás a legértékesebb Jézus szemében? 2. Otthagytam egy 

gyülekezetet. Jól tettem? 3. A beavatásokról kérdezem a HANG-ot. 

4222. Kérdező: MENNYI IDŐM VAN MÉG HÁTRA? 

1. Milyen életem lesz odaát? 2. Mikor jön el a „behívóm”? 3. Meg tudom 

tisztítani még magamat? 

4223. Kérdező: A SZERETET VALÓBAN ÖRÖK? 

1. Szeretnék békében élni a körülöttem lévő világgal! 2. Miért veszítünk el 

gyermekeket, akik alighogy megszülettek? 3. Találkozunk még szeretteinkkel? 

4224. Kérdező: EGY LÁTOMÁSOMRÓL... 

Mit jelent számomra a látomásban megjelent szélmalom? 

4225. Kérdező: ELFOGY A TÜRELMEM 

Apám kibírhatatlan. Mit tegyek? 

4226. Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK LEÁNYOMON! 

Szomorú leányomon szeretnék segíteni! 

4227. Kérdező: BŰNÖKRŐL... 

1. Bűn-e az, ha nem minden vasárnap megy valaki templomba? 2. Kell-e minden 

pénteken böjtölni?   3. Bűn-e, ha gyónás nélkül minden vasárnap áldozom? 

4228. Kérdező: EGY JELENÉSRŐL... 

A szőkefalvi jelenésről kérek véleményt! 

4229. Kérdező: HÁZASSÁGI PROBLÉMÁM VAN! 

Társam nem viseli el megtérésemet. Mit tegyek? 

4230. Kérdező: BAJ VAN A CSALÁDOMBAN 

1. Családomban nincs megértés. 2. Epilepsziás leányom miatt aggódom. 3. Fiam 

menekül e családból. 

4231. Kérdező: ÚJRA MEGSZÜLETIK JÉZUS? 

Jézus kétszer is megjelenhetett a Földön? 

4232. Kérdező: MAGÁNYOS VAGYOK 

1. Férjem meghalt, és nagyon hiányzik. 2. Környezetem gyakran nincs velem 
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megelégedve. 3. Türelmes szeretnék maradni mindenkor! 

4233. Kérdező: BOLDOG SZERETNÉK LENNI! 

Elvált nő vagyok. Boldog családra vágyom! 

4234. Kérdező: JÉZUS NEVEZETT BALGÁNAK ENGEM? 

1. Balga szolgának nevezett engem a bennem megszólalt hang. 2. Megáldottam a 

lakásunkat.  3. Mintha kitörölték volna tudatomból az evangéliumot. 

4235. Kérdező: SOKAT VESZEKSZÜNK 

Környezetünk nagyon ellenünk van. Sokat veszekszünk. 

4236. Kérdező: LÁTHATNÁM ŐRANGYALOMAT? 

1. Csodálatos kegyelmekben, látomásokban, és lelki harcokban kellett részt 

vennem. 2. Őrangyalommal szeretnék mélyebb kapcsolatba kerülni! 3. Egy lelki 

vezetőt szeretnék magamnak! 

4237. Kérdező: A SZENTEKRŐL... 

Isteni küldetésük van a szenteknek? 

4238. Kérdező: FÉLEK A SZENTGYÓNÁSTÓL 

Súlyos dorgálást kaptam gyónásomkor. 

4239. Kérdező: MITÉVŐ LEGYEK? 

1. Istennek tetsző a tevékenységem? 2. Vigyem el gyermekemet egy „látóhoz”? 

3. Két lépcsőházas álmomról kérdezem a HANG-ot. 

4240- Kérdező: SZERETNÉK HŰSÉGES MARADNI JÉZUSHOZ! 

1. Szeretnék jól uralkodni magamon! 2. Férjem káromkodását sem tudom 

megszüntetni. 3. Szeretnék jó gyermeked lenni! 

4241. Kérdező: JÚDÁS SZEREPÉRŐL 

A szerepeket kiosztó Isten Júdásnak az áruló szerepét adta? 

4242. NEM TUDOK HATÁROZOTTAN DÖNTENI 

Kérdező: 

1. Menjek el Medjugorjébe? 2. Feladatom Jézus energiájának közvetítése? 3. Mi 

okozza a fülzúgásomat? 

4243.              A REINKARNÁCIÓRÓL AZOKNAK, AKIK ERRŐL JÉZUS  

                                  ALAPJÁN KÉTELKEDNEK 

4244.       EGY ELHUNYT FELESÉG ÜZENETE A FÖLDÖN MARADT  

                                            PÁRJÁHOZ 

4245.                                    JÉZUS ÉS A MŰVÉSZET 

4246.                                           KÖZLÉS 
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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, 1987-

ig. 

Ezután két hónapot tölt Medjugorjében, ahol törött lába csodálatos módon 

egy pillanat alatt meggyógyul. 

Az előző politikai rendszer bukása után, l991-ben engedélyt kap a Váci 

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. 
 


