
 

 

 
 



VÉLEMÉNYEK A HANG CÍMŰ KÖNYVEKRŐL 

 

 

„Nagyon sok könyvet elolvastam már eddig, de ilyen tisztán, kézzel fogható 

értelemmel, ennyire kivitelezhető, ennyire alkalmazható, megtanulható, világos 

értelmezéssel még nem találkoztam.” (K. Gyné) 

 

„Ma már úgy érzem, hogy a HANG-könyvek nélkül nem volna érdemes élnem. Ez egy 

igazi KINCS! ARANYBÁNYA számomra!” (özv. P. Péterné) 

           

„Csodálatos eredménye van ezen könyvek olvasásának! Nekem ezek segítségével 

sikerült visszatalálnom Istenhez, és úgy érzem, mindent megkaptam Vele.” (H. János) 

           

„A HANG-kötetek olvasása közben olyan életszemlélet alakult ki bennem, amely 

gyökeresen megváltoztatta az életem. Sokkal könnyebben veszem az akadályokat. 

Ilyen boldog és békés még nem voltam, mint mostanában, pedig 45 évet már 

megértem.” (P. Ferencné)       

           

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

látok és ítélhetek meg dolgokat. Sok mindenben megváltoztam, nap mint nap érzem a 

vigasztalást, a lelki békét. Kiegyensúlyozottabb lettem, rálátok hibáimra. Őrangyalom, 

lelki mesterem segítő szeretetére egyre inkább ráérzek.” (M. Béláné) 

           

„Olyan szeretet árad a sorokból, amihez semmit sem lehet hasonlítani. Tulajdonképpen 

minden levélben egyet hirdet és kér tőlünk Krisztus. Ez nyújt vigaszt a 

mindennapjaimra, és ez boldogít, hogy Ő létezik, és szeret engem!” (K. Csaba) 

         

“Elmondhatom, hogy a Hangot olvasva jutottam el a helyes Útra, az egyedüli Útra, 

amin járni érdemes. A könyvek hatására nyílt ki a szívem szeme, találtam meg a lelki 

békémet, az én Uram, Jézus Krisztus, szeretetét, amit most már életem végéig 

szeretnék megőrizni. Mivel ez a szeretet elhozta számomra a Földön elérhető 

legcsodálatosabb boldogságot, másoknak is azt kívánom, legyen benne részük!” (K. 

Ferencné) 

 

Lehet egy ember életében nagyobb csoda annál, minthogy megélje a lelkében kiterjedő 

Isten boldogító jelenlétét? Biztos, hogy nincs! Valóban: Az Isten országa bennünk van!” 

(Cs. Adrien) 

          

„Mindennap, minden szentmisémben megköszönöm Istennek testvéreimet, a HANG-

könyvek olvasóit, terjesztőit. Tehát mindenkit, akik szeretnek, és mindazokat, akik 

kétkedve, esetleg ellenségesen szemlélik Jézus működését a bennem megszólaló 

HANG által.” (Dombi Ferenc katolikus pap) 



Dombi Ferenc 

Egy katolikus pap párbeszéde égi lényekkel 

Dombi Ferenc, a 43 Hang kötet szerzője 1927 november 25-én 

született (Hont.m.) Szob községben, egy tizenkétgyermekes 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, 1991-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 építenek számára, s a Váci Megyés 

Főpásztortól folytatólagosan évenként engedélyt kap a további működéshez. Itt, 

INÁRCSON erősödik meg benne a HANG, melyben 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, majd azt 1999 őszén ismét visszakapta. 

 

Betegsége miatt 2002-től a székesfehérvári papi otthonban élt. 2004. május 1-én 

elhagyta a földi világot, és égi otthonába költözött.  
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Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL 

 
 

 

 

 

 

Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, 

amelynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga 

 

 

 

 

 

A HANG 
 
 
 
 
 

 
Lektorálta: Torma Károlyné, Devich Erzsébet 

  
    



 ÚTMUTATÓ A HANG KÖNYVEK OLVASÁSÁHOZ 

1. ÖRVENDETES RÓZSAFÜZÉR SZENTLÉLEK-TALÁLKOZÁS 

2. FÁJDALMAS RÓZSAFÜZÉR VÉR-VEREJTÉK-TÖVISKORONA-

KERESZTHALÁL 

3. DICSŐSÉGES RÓZSAFÜZÉR 

4. PÁRBESZÉD-IMÁDSÁG 

5. PÁRBESZÉD A PÁRBESZÉD-IMÁRÓL 
Istenem! Bemutatókat tartok a PÁRBESZÉD-IMÁRÓL, s magam számára 

oly ritkán alkalmazom. 

6. DÖNTÖTT ISTEN MELLETTED. MÁRIA PÉLDAKÉP; A 

LÉLEKKERESZTSÉG KÖVETKEZMÉNYE 
Döntenem kell! Lélekkeresztelt vagyok. Te már döntöttél, Uram, mellettem. 

7. A PÁRBESZÉD FELELŐSSÉGGEL JÁR 
Istenem! Szereteted nagy rizikót vállalt azzal, hogy szabadnak teremtetted az 

embert. Bíztál abban, hogy mindannyian Rád találunk előbb-utóbb. Nyilván 

mielőbb szeretnéd látni életünkben bizalmad jogos voltát. 
Uram! Ha ezt a középkorban leírtam volna, hát ezért meg is köveztek volna! 

8. A SZEMÉLYES KAPCSOLAT ISTENNEL FONTOSABB A 

SZERTARTÁSOKNÁL. 

9. MÁRIA MAGATARTÁSA JÉZUS SZENVEDÉSE IDEJÉN 
Istenem! Mi volt a Szűzanyával Jézus szenvedésének idején? 

10. AZ IMA KINCS, ÉS NEM KITÜNTETÉS 
Istenem! Mérhetetlen kincsnek kell tartanom, hogy szólhatok Hozzád. 

11. A SZOLGÁLATBAN AZ IRÁNY A LEGFONTOSABB 
1993. febr. 18. (csütörtök) 
Mennyei Atyám! Ma van 4-ik napja, hogy das Geheimnis Mariens című 

könyv alapján elmélkedem. 
Mária szolgálónak mondta magát, és élete leghőbb vágya az volt, hogy 

ennek megfeleljen. Hatalom, dicsőség? Ugyan! – Atyám! Hallgatni akarom 

Lelked hangját. 

12. A SZEXUALITÁSRÓL 
Istenem! Tudom, hogy a szexualitás nem ellenkezik az Általad elgondolt 

ember természetével, hanem nagyon is helyen van, ha Általad elrendelt 

módon működik. 

13. A NYUGTALANSÁGRÓL 
Istenem! Tele van a világ nyugtalansággal. 



14. AZ DÖNTÖTT ISTEN MELLETT, AKIRŐL EZT MÁSOK IS ÁLLÍTJÁK. A 

HIT EGYBEN TERÁPIA IS. 
Jézusom! Fejtegetésedből azt veszem ki, hogy én azért vagyok, mert Te 

mellettem döntöttél. Ha pedig azt akarom, hogy Te érzékelhető légy 

életemben mások számára is, ez éppen a Melletted való döntésem igazolását 

jelentené. Tehát csak akkor, és csak az mondhatja önmagáról, hogy 

Melletted döntött, akiről és amikor ezt mások igazolják. 
Miért mondod ezt most Uram? Nem értem az összefüggést. 

15. MI SZÜKSÉG A PAPRA? 
Ó Istenem! Most panaszkodom. Lelked elindított bennem egy folyamatot, 

amikor elmentem papnak. Bennem ez akkor abszolút IGEN volt. Föl sem 

merült bennem akkor, hogy más is lehetnék. De az a papi eszme, melyet 

elém állítottak, az nem azonos azzal, amit Te állítasz most elém. Ebben 

vergődöm. 
Tényleg nincs Neked szükséged arra, hogy számodra templomokat, oltárokat 

emeljenek. Nincs szükséged arra, hogy cifra ruhás kultusz-sereg sündörögjön 

oltáraid körül azért, hogy valamire rávegyen, vagy azért, hogy így fejtsék ki, 

Te valamire rávetted őket. – 
De az embereknek sincs rá szükségük. Illetve, nagyon olyan irányban 

szükséges számukra, amely irány nem a Te szereteted sugárzását 

eredményezi. Törvények, szabályok, paragrafusok, regulák. Ó Istenem! 

Tilalmak, fékek, kimagyarázások, stb. 

16. PÁRBESZÉD AZ ŐRANGYALLAL 
Istenem! Köszönöm Néked azt az angyalsereget, mely körülvesz most is, és 

szinte drukkolnak azért, hogy nyerő legyek a Te számodra. 
Őrangyalom! Égi Mesterem! Örülök Neked. Köszönöm sugallataidat. Most 

kérlek, Te szólj hozzám! 
Drága Őrangyalom! Te tudod igazán, hogy mennyi kacat van hajómon. 

Vajon csak magamnak kell megküzdenem ezekkel? 

17. VAN ÖNELÍTÉLÉS 
Istenem! Gyakran hangoztatom, s komolyan úgy gondolom, hogy az 

imádság és az élet mindig szinkronban vannak egymással. Amilyen az 

imánk, olyan az életünk. – Kérdem: hogyan kell értenünk e szavaidat: „Amit 

mondanak, tegyétek, de tetteiket ne kövessétek.” 

18. A LÉLEK ÉLET-HALÁL HARCA 
Istenem! Most nagyböjti idő van. Elimádkoztam a Fájdalmas Rózsafüzért. 

Szeretném hallani hangodat! 



19. HALOTTAT JELENTETTEK BE 
Istenem! Köszönöm, hogy ma délelőtt olyan beszélgetéseket folytathattam, 

melyek a Te szent akaratod megismerésére irányultak. Halottat jelentettek 

be.- De érzem, szólni akarsz. 

20. MI JÖN KÖZVETLENÜL ISTENTŐL? 
Istenem! Igazán nem tudom, hogy mi jön közvetlenül, és mi jön közvetve 

Tőled. 
Igen, Istenem! Így mondom, mert tudom, hogy minden, ami épít, buzdít, 

vigasztal, az Tőled jön, függetlenül attól, hogy milyen közegeken kell 

áthaladnia. 

21. AZ IRGALOMRÓL 

22. A MENYASSZONY-VŐLEGÉNY HASONLATRÓL 
Uram! A menyasszony-vőlegény hasonlat a Szentírásban valóban a 

mennyországi boldogságot akarja érzékeltetni? 

23. MÁRIA SZÓL A FIATALOKRÓL ÉS A BÓDULATRÓL 
Szűzanya! Szólj hozzám, hallgat a Te szolgád! 

24. IRGALOM ÉS IGAZSÁG 
Jézusom! A Te irgalmas szeretetedről, a mi irgalmatlan önzésünkről 

elmélkedve fordulok most Hozzád. 

25. A SZERETET NEM SABLONIZÁLHATÓ. A PRÓFÉTA CSAK IGAZAT 

MOND. 
Jézusom! Az elmúlt félévben sokszor és sokat mondtál nekem. Miután 

láttam, hogy a Te szavaidból nemcsak én meríthetek erőt, úgy határoztam, 

hogy leírom azokat. Hamarosan megtelt egy vaskos füzet. Eddig e füzet 

tartalmát próbáltam leírni. De ez a másolás nagyon döcögően megy nekem. 

Ennek egyszerűen az az oka, hogy olyasmivel kísérleteztem, ami nem 

lehetséges. Vagyis valami rendszert, valami szilárd fonalat próbáltam találni, 

hogy ráfűzzem a Tőled jövő gondolatokat. De amint a szeretetet nem lehet 

sablonizálni, úgy a Te gondolataidat sem. Ezért a jövőben azt írom le, amit 

itt és most éppen sugallsz nekem. 

26. HOGYAN LEHET JÉZUS VALÓSÁGOS ISTEN ÉS VALÓSÁGOS EMBER? 
Jézusom! Mostanában sok vita folyik arról, hogy Te hogyan lehetsz 

valóságos Isten és ugyanakkor valóságos ember? Kérlek, világosítsd ezt meg 

nekem! 

27. AKINEK NEHÉZ NYILVÁNOSAN IMÁDKOZNI 
Jézusom! Egyik testvérem azt kéri Tőled, hogy mondj neki valamit az 

imádságról, mivel oly nehezen tud szólni Hozzád, főleg olyankor, mikor 

közösségben akar imádkozni hangosan. 



28. JÉZUS BESZÉL AZ Ő EGYHÁZÁRÓL 
Jézusom! Kérlek, szólj hozzám Egyházadról! 

29. A RENDRŐL 
Uram! Egyik testvérem hallani szeretne Tőled valamit a REND-ről. 

30. A HAJLÉKTALANOKRÓL 
Jézusom! Egyik testvérem, aki hajléktalanokkal is foglalkozik, szeretné 

hallani véleményedet erről a társadalmi méretű problémáról. 

31. HOZZÁÁLLÁSUNK A PAPOKHOZ 
Uram! Az egyik közösségben valaki anélkül, hogy a többiekkel előre 

megbeszélte volna, felkért egy papot, hogy látogassa meg e közösséget, s 

beszéljen nekik. Ez az illető úgy gondolja, hogy a róm. kat. Egyházban 

nélkülözhetetlen a pap. Mikor intézkedését közölte a többiekkel, akkor egyik 

közösségi testvér méltatlankodott a pap meghívása miatt. Ezután arra kért 

engem, hogy kérdezzelek meg, mi a Te véleményed erről az esetről? 

32. HA EGYESEK EL AKARJÁK HAGYNI A KÖZÖSSÉGET 
Uram! Testvérem arról panaszkodik, hogy közösségében van olyan, ki azért 

akar elmenni a közösségből, mert testvérem kemény bírálattal illette az 

Egyházat. Kérlek, mi erről a véleményed? 

33. A TELEFON-SEGÉLYSZOLGÁLATRÓL 
Uram! Egyik testvérem szeretne hallani valamit Tőled a telefon-

segélyszolgálatról. 

34. AKI HIÁBA VÁR LEVELET BARÁTJÁTÓL 
Uram! Fiatal, tizenéves testvéreim kéréseit, kérdéseit hozom Eléd. Várjuk 

válaszodat. 
Egyik testvérem arra keresi a választ, hogy miért nem kap levelet barátjától 

35. EGY ÁLOM MAGYARÁZATA 
Jézusom! Egy álom magyarázatát kéri Tőled egyik testvérem. 

36. A HÉTTÖRZS ALAPÍTVÁNYRÓL 
Jézusom! Nagyon köszönöm a mai napra esedékes szentírási részt. Úgy 

gondolom, helyes most föltennem Neked kérdésemet a Hét Törzs 

Alapítvánnyal kapcsolatban. 

37. ISMÉT EGY ÁLOM MAGYARÁZATA 
Jézusom! Ismét egy álom magyarázatát kéri Tőled egyik testvérem. Álma 

tömören ez volt: kőművesek dolgoztak náluk, és testvérem édesanyja sörért 

küldte őt. Sötét volt. Az égen az égitestek összeolvadtak. 



38. MAGYARÁZATA LÁTOMÁSOKNAK 
Uram! Egyik testvérem választ vár tőled. Vagy inkább úgy mondom, 

üzenetedre számít. 

39. MAGYARÁZAT MÁRIÁRÓL 
Jézusom! Egyik testvérem választ vár Tőled Máriával kapcsolatban. Ő nem 

akar látni képeket. Ennek ellenére látta egyszer Máriát, mégpedig 

szomorúnak. 

40. AKI NEM TUD EGYÉRTELMŰ LENNI ÉLETTÁRSÁVAL KAPCSOLATBAN 
Uram! Tisztelettel kérem véleményedet egy olyan emberről, aki nekem sokat 

segített már, s aki hites feleségétől elválva egy olyan élettársat választott 

magának, aki mellett rengeteget szenved, de akitől elválni nem tud. 

41. ZAVARÓ HÍREK A VILÁGVÉGÉRŐL 
Uram! Egyik testvéremet lelkileg megzavarja az a sok beszéd, melyet 

mostanában a közeli világvéggel kapcsolatban lehet hallani. Te most mit 

mondasz erről? 

42. PÁRBESZÉD-ELMÉLKEDÉS PÉTER-PÁL ÜNNEPÉN 
Jézusom! Ma van Péter és Pál ünnepe. Ők kétezer évvel ezelőtt éltek itt a 

Földön, de mivel Veled sikerült találkozniuk, életük nem maradt 

sablonember élet. – Ha Veled találkozunk, akkor az feltétlenül kell, hogy 

olyasmit jelentsen életünkben, ami szebbé és jobbá teszi a világot. 

43. ISTEN NEM SZEMÉLYVÁLOGATÓ 
Jézusom! Hálásan köszönöm, hogy Te nem vagy személyválogató, és senki 

sem mondhatja azt, hogy miattad, a Te mulasztásod miatt lett elmaradott. 

44. LAKÁSGONDRA VÁLASZ 
Uram! Egyik testvéremnek komoly lakásgondjai vannak, ezzel fordul most 

Hozzád! 

45. TALÁLT TÁRGYAK OSZTÁLYA JÉZUS? 
Jézusom! Úgy jövök Hozzád, mint a Talált Tárgyak Osztályára. Egyik 

testvérem elvesztette az óráját, s kért, hogy forduljak Hozzád. 

46. MIBEN VÁLTOZZON MEG TESTVÉREM? NE ÁLTALÁNOSÍTSUNK! 
Uram! Egyik testvérem azt kérdezte tőlem, hogy miben kell megváltoznia. 

Akkor nagyon tömör választ adtam, mert azt mondtam, hogy mindenben. Te 

azóta is sürgetsz, hogy írjam meg tisztességesen válaszodat. Szólj hát! 

47. AKI NEM DÖNTHET KÖZÖSSÉGE NÉLKÜL 
Uram! Egyik testvérem, aki nem tud meglenni Nélküled, komolyan 

gyötrődik amiatt, hogy mi lesz vele. Nyugtalanítja az, hogy ott, ahol él, 

reménytelen a tekintetben, hogy családanya legyen. Ahol pedig erre reménye 



lenne, ott nem érzi magát otthon. Mitévő legyen? Hol és hogyan éljen 

tovább? 
Uram! Személyre szóló megvilágosítást vár Tőled! Uram! Adj választ 

testvérem tépelődésére! 
Jézusom! Miért nem tudod? Te mindenható vagy a szeretet körén belül! 

48. A KARMA NEM VÁLTOZTATHATÓ MEG 
Uram! Egyik testvérem, aki sokat fáradozik a Te ügyedben is, most benső 

nyugtalanságát hozza Eléd. Kérlek, szólj hozzá közvetlenül! 

49. AKINEK NAGYON FONTOS AZ ISKOLAI OSZTÁLYZAT 
Egy tizenéves kérdez. Az iskolai osztályzata izgatja egy álommal 

kapcsolatban. 

50. PÁRBESZÉD HÁZASSÁGRENDEZÉSRŐL 
Uram! Egyik testvérem házasságrendezéssel kapcsolatban tesz fel Neked 

kérdést 

51. A LÁTÁST POZITÍV MÓDON KELL HASZNÁLNI 
Kaptam egy levelet, melynek olvasása közben már meg is szólalt bennem a 

HANG: „E levélre nem te, hanem Én fogok válaszolni.” – Íme: 

52. ISTEN NEM ISMER VÁLÁST, DE MINDIG RENDELKEZÉSRE ÁLL 
Uram! Előző testvérem egy újabb kérést intéz Hozzád. 

53. A KISEBBSÉGI ÉRZÉSRŐL 
Uram! Egy tizenéves testvérem kisebbségi érzését hozza Eléd. 

54. EGY ÉDESANYÁNAK: MEGHALT GYERMEKÉRŐL 
Jézusom! Egy édesanya hozza Hozzád fájdalmát gyermeke korai halála 

miatt. 

55. A TEVÉKENYSÉGI KÖRE MINDENKINEK KORLÁTOZOTT 
Uram! Egyik testvérem olyan kérdéssel jön Hozzád, mely több embernek is 

súlyos probléma. Kérdése, hogy hol vannak tevékenységi körének határai? 

56. SZÜLŐ-GYERMEK KAPCSOLAT; ALLERGIÁRÓL 
Uram! Egyik testvérem két problémát hoz Eléd. Az egyik az allergiája, a 

másik pedig az, hogy szeretné tudni, milyen az az optimális viselkedés, 

melyet Te is elvársz tőle édesanyjával kapcsolatban. 
Uram, ne haragudj, de fáradt vagyok, s nem tudok eléggé figyelni arra, amit 

mondani akarsz. Kérlek, folytassuk később. 
... Uram! Pihentem egy órát. Figyellek tovább. 



57. A SZERZETESI FOGADALMAKRÓL 
Uram! Itt vagyok Csornán az állomáson. 1993. július 7-ét írunk. 

Lelkigyakorlatot kell tartanom egy érett kisközösségnek. Arra kérlek, mondj 

valamit a szerzetesi életről! 

58. JÉZUS KARDOT JÖTT HOZNI, ÉS NEM BÉKÉT? 
Uram! Te nem békét jöttél hozni, hanem kardot. Hogyan kell ezt érteni? 
Uram! Én úgy tudom, hogy az elfojtott vágyak részben beteggé teszik az 

embert, részben pedig álarcot öltve más formában újra felszínre törnek.  

59. DABAS-SÁRI ISKOLAÜGY 
Uram! Az egész ország tele van a Dabas-Sári iskolaüggyel. Mi erről a 

véleményed? 

60. KAPCSOLAT A SZELLEMEKKEL 
Uram! Egy közeli városban él egy olyan testvérem, aki a Te nevedben maga 

köré gyűjt olyan jó szándékú embereket, akik azért akarnak közvetlen 

kapcsolatot találni a szellemvilággal, hogy „napra-kész” programot kapjanak 

életük alakításához. Hétfőn egy nagyobb csoport jön össze, pénteken pedig 

egy szűkebb, koncentráltabb gondolkodású társasággal foglalkozik. Mi erről 

a véleményed? 

61. VÉLEMÉNY A GYÓGYÍTÓ IMÁRÓL 
Uram! Egyik testvérem azt kérdezi Tőled általam, hogy mi a véleményed a 

gyógyító imáról? 

62. VAN-E MEGOLDÁS  SZOCIÁLIS ÜGYBEN? 
Uram! Egyik testvérem azt kérdezi Tőled, hogy szociális gondozóként mit 

kell tennie. Egyáltalán van-e megoldás, amiben segíthetne? 

63. A SZELLEMIDÉZÉSRŐL 
Uram! Kérlek szeretettel, mondd el véleményedet a szellemidézésről! 

64. ISMÉT EGY ÁLOM MAGYARÁZATA 
Uram! Az egyik fiatal testvérem két álmát hozza Eléd. Mi a véleményed 

ezekről az álmokról? 

65. VÉLEMÉNY A GITÁROS MISÉRŐL 
Uram! Gitáros testvéreim voltak itt vasárnap, és Rólad szóló énekeket 

énekeltek a szentmisén. Az öregek egy részének nem tetszett. Mi erről a 

véleményed? 

66. VÉLEMÉNY A GENERÁCIÓS PROBLÉMÁRÓL 
Uram! Ha már itt tartunk. Kérlek, mondd el véleményedet arról a generációs 

problémáról, melyet szinte minden társadalom szenved! 



67. VÉLEMÉNY A PAPOKRÓL 
Uram! Két pap volt itt nálam ma délelőtt. Egy idősebb és egy fiatalabb. 

Szeretettel kérdezem, miért nem tudtam velük közös nevezőre jutni? 

68. SZERETETRŐL ÉS ŐSEINKRŐL 
Uram! Tudom, hogy Hozzád bármikor, bármilyen problémával jöhetek. 

Természetes számomra viszont, hogy Te mindig úgy és olyat mondasz, 

ahogy és amit csak a SZERETET mondhat. 
Előbbre nem akartam beleszólni, de nem értettem meg e kijelentésedet, hogy 

„csak a szeretet szükségszerű”. Kérlek, világítsd meg ezt jobban! 

69. KERESZTSÉGRŐL, ÁTEREDŐ BŰNRŐL, A SZŰK KAPURÓL 
Jézusom! Számomra nagyon nem megnyugtató az, hogy tudom, Te beszélsz 

hozzám, de ezt nem tudom úgy kamatoztatni életemben, hogy ezzel a Te 

ÜGYED, az emberek Hozzád térése tapasztalhatóan megvalósuljon. 

70. VÉLEMÉNY J.G. KÖNYVÉRŐL: KAPCSOLAT A SZELLEMVILÁGGAL 
Uram! Nem tudom megvárni, míg befejezem annak a könyvnek olvasását, 

melyről nagyon szeretném hallani véleményedet. 
A könyv címe: KAPCSOLAT A SZELLEMVILÁGGAL. Törvényei és 

célja. – Egy katolikus pap élményei. Írta: Johannes Greber. 
Uram! Most nem akarok beszélni vele. 

71. BESZÉLGETÉS J.G. ELHUNYT KATOLIKUS PAPPAL, A KÖNYVÉRŐL 
Uram! Az előző kijelentésem óta eltelt egy jó óra. Ezalatt tovább olvastam az 

előbb említett könyvet. Most már akarok beszélni a könyv szerzőjével. 

72. ZAVARÓ SZELLEM: BESZÉLGETÉS FOLYTATÁSA J.G.-REL 
Johannes Greberrel történt beszélgetésem nem fejeződött be azzal, hogy 

meghúztam a csillagvonalat. 
El kell mondanom, hogy alig kezdődött el az előző beszélgetés, szinte 

láthatóan, nagyon zavaróan, előttem valaki nagyon mutogatott, szinte 

kiabálva, hadonászva akarta megakadályozni, hogy figyeljek a HANGRA. 
Az igazat megvallva, nem is Greber akarta befejezni mondanivalóját, hanem 

én akartam ennek véget vetni. Nézni akartam a Fradi-Vác meccset. (Az 

eredmény 0-0 lett.) 
De ma reggel, hogy fölébredtem, újra megszólalt bennem Greber, s a 

következőket mondta: 

73. VAN JELENTŐSÉGE, HA HALOTTAINKKAL ÁLMODUNK? 
Uram! Egyik testvérem arról kérdez, hogy van-e jelentősége annak, ha valaki 

elhunyt hozzátartozóival álmodik. 



74. A KECSKEMÉTI FAKÍRRÓL 
Uram! 1993. okt. 31-én Kecskemét városában egy fakír, Kónya István, 

keresztre fogja feszíttetni magát, s legalább egy perccel tovább akar maradni 

a kereszten, mint Te voltál. Mi erről a véleményed? 

75. RAGASZKODNUNK KELL-E A KATOLIKUS EGYHÁZHOZ? 
Jézusom! Egyik testvérem súlyos lelki problémákkal küzd. Kérlek, segíts 

rajta! 
Problémáinak egyik gyötrő kérdése így hangzik: Miért kell ragaszkodnunk a 

Katolikus Egyházhoz? 

76. ISMÉT EGY ÁLOM MAGYARÁZATA 
Jézusom! Ismét álmot hozok Eléd. Eddig is mindig vállaltad, hogy adsz 

magyarázatot. Kérlek most is erre. 

77. A KÉT FŐPARANCSRÓL 
Uram! Ma a két főparancsról szól az evangélium. Reggel furcsa gondolatot 

adtál. Kérlek, fejtsd ki jobban! 

78. MÁRIÁRÓL ÉS JÉZUS MEGJELENÉSI FORMÁIRÓL 
Jézusom! 1993. október hónapja van. Kérlek szeretettel, beszélj nekem a 

Szűzanyáról! Októbert az ő hónapjának mondjuk. 
Igen, Uram! Hat módot mondtál nekem. 
1. Emberi módon. Ez történt megtestesülésed által, ahogy most az Atya 

jobbján vagy. 
2. Sugalmazott módon. Így vagy jelen a Szentírásban, mivel az IGE lett 

TESTTÉ. 
3. Szentségi módon. Mivel egy szentség felvétele nem más, mint találkozás 

Jézussal egy speciális cél érdekében. 
4. Kegyelmi módon. Te, Uram, azt mondottad, hogy aki Téged szeret, azt 

Te is szereted, hozzá mész Atyáddal együtt, és lakóhelyet veszel nála. 
5. Titokzatos módon. Valójában ez Egyházad jelenléte. Te ezt így fejezted 

ki: „Ahol ketten-hárman összejönnek az Én nevemben, ott vagyok közöttük.” 

79. A MÁRIA-TISZTELETRŐL 
A Mária-tiszteletről 

80. BŰNBÁNAT = SZEMLÉLETVÁLTOZTATÁS 
Istenem! Minden héten van egy bűnbánati nap. Tudom, hogy Te nem akarod, 

hogy kesergés legyen életünk. 

81. VÍZÖNTŐ CSILLAGKÉPRŐL 
Uram! A Vízöntő csillagképbe fordult a világunk. Figyellek, Uram! 



82. INKÁBB KELL SZERETNÜNK ELLENSÉGEINKET 
Jézusom! Te azt kéred tőlünk, hogy szeressük ellenségeinket. Sőt azt kéred, 

hogy INKÁBB ellenségeinket szeressük. Nem értem hogyan lehet, sőt 

hogyan KELL szeretnünk azokat, akik nem Tieid, hanem a Te szavad szerint 

az ördög-atyától vannak? 

83. PÁRBESZÉD AZ ÁLLAMI ÉS AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYEKRŐL 
Uram! Ahányszor feszületre néz az ember, mindig a Te szenvedésed emléke 

merül fel bennünk. De vajon elég ennyi? Elég csupán emlékezni arra, hogy 

kétezer évvel ezelőtt gyilkosság áldozata lettél? Mégpedig törvényes 

gyilkosságé! 
 

  



ÚTMUTATÓ A HANG KÖNYVEK OLVASÁSÁHOZ 

 

  

Dombi Ferenc katolikus pap 43 Hang-kötetet írt, amelyeknek ezt megelőzően két 

lektorálatlan kiadása jelent meg. Ezek számozása nem egyezett meg, mindkét kiadás  

számozása hibás volt. Mindemellett a Hang-kötetek előszavainak egy része – pl. az 

első kötet teljes előszava - aktualitását vesztette. A Hang írójának halálával ugyanis 

időszerűtlenné vált elérhetőségének közzététele kérdések feltevése végett, valamint 

Dombi Ferenc tájékoztatása több helyen, hogy egyes kötetek lektorálatlanul lettek 

kiadva. Az első kötet előszava csak erre a két esetre hívja fel a figyelmet, amiért ezt 

teljes egészében elhagytuk. A többi kötetnél ezeknek a szövegrészeknek az 

elhagyásával szerepelnek az előszavak. 

 

Az olvasó most a Hang III. kiadását tartja a kezében, ami minden tekintetben lektorált.  

A nyelvtani lektorálást Torma Károlyné, Devich Erzsébet végezte. A könyvek további 

rendbetétele pedig - így a helyes levélszámozás, az eltérő kiadások levélszám-

azonosító táblázata és a név- és tárgymutató - a nyelvtani lektor budapesti lakásán 

működő „Égi Béke a Földön” kisközösség tagjainak köszönhető. 

 

Az egyes kiadások levélszámozásai az első két kiadás hibás számozása miatt eltérnek 

egymástól. Lektoráláskor egyik hibás számozást sem vehettük át a sok eltérés miatt. A 

korábbi két kiadásnál az előszók még számozva voltak, a  lektorált kiadásnál viszont 

nem kaptak számot. Egyrészt a fent említett okok miatt már az első kötet 1. számú 

előszavát teljes egészben el kellett hagynunk, másrészt külföldön felvetődött az az 

igény, hogy több Hang-kötetet jelentetnének meg egy könyvben, és az előszókat 

mellékletként szerepeltetnék.     

 

Az eltérő számozások miatt készítettünk egy levélszám-azonosító táblázatot, amelyből 

megállapítható, hogy az egyes kiadások számozásai mely leveleknek felelnek meg.  Ez 

azért fontos, mert a  magyarok közel 20 éve a lektorálatlan hibás számozású kötetekből 

tanulnak. A nyelvtani lektorálás mellett a számozás rendbetétele mára 

elengedhetelenné vált a külföldi érdeklődés, illetve a Hang világméretű terjesztése 

miatt. A levélszám-azonosító táblázat e sorok írásakor a http://web-hang.hu/letoltesek 

oldalról is letölthető. A levélszám-azonosító táblázat utolsó oszlopa (III) tartalmazza a 

lektorált számozást. Néhány rubrikában a “Nincs megfelelője” szöveg van. Ez azt 

jelenti, hogy a lektorálatlan számozású kiadásokban van több olyan levél is, ami 

megismétlődik. Ha egy lektorált számozású levél egyszer már szerepel a könyvekben, 

akkor nem ismétlődik meg, tehát ezért nincs megfelelője. 

 

Ha valaki hivatkozik egy levélre, fontos, hogy ne csak a levél- és kötetszámot, hanem a 

kiadás számát is adja meg római számmal, mert a más kiadással rendelkezők  a levél 

http://web-hang.hu/letoltesek


beazonosítását csak a táblázat alapján tudják megtenni. (Ez most tehát a III. számú 

lektorált kiadás, amelyet megelőzött az I., majd II. számú lektorálatlan kiadás.)  

 

Végül egy Jézus tanácsát tartalmazó Hang-idézettel ajánljuk e kötetek olvasását, s 

méginkább tanulását az olvasó figyelmébe: 

 

"Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a tartalmát, 

mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak nektek, Istent 

keresőknek. Szent Lelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok szólni e Hang 

könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának tisztaságában, és 

közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, 

amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami 

ma még rendkívülinek számít!"    

 

 

Budapest, 2013. március                                                                            Nagy Péter                                                                                                                    

                                                                                                                  web-hang.hu 

 
  



 

1. ÖRVENDETES RÓZSAFÜZÉR SZENTLÉLEK-TALÁLKOZÁS 

Médium: 

A Szentlélek nem csupán kapcsolatot teremt. Vállalkozik arra is, hogy 

megtestesítse Istent az emberben. 

Isten! A Veled való kapcsolat, ha élő, akkor termékeny kapcsolat. 

Te nem ismerheted az Általad semmi következményekkel nem járó találkozást. Ha 

tényleg belekapcsolódsz teremtményed életébe, akkor annak isteni következménye 

van. 

Szűzanya! Te szolgálónak ismerted magadat. Igazi, helyes önismerettel 

rendelkeztél. Nem az ismeret vált Benned gyakorlattá, hanem a gyakorlat ismeretté. 

Ezért voltál IGAZ. – 

Anyám! Tetteimből kell magamat megismernem. Tetteimből és nem álmaimból. 

Mindaddig szerénytelen vagyok és farizeus, amíg olyannak gondolom magamat, 

amilyenné lenni szeretnék. Meg kell céloznom a szerénnyé válást. Tetteim tükrök, 

melyek hitelesen tükrözik, ki is vagyok. 

Égi Anyám! Isten tett Téged anyává! Végső soron Ő mindenek Teremtője, ezért 

lehetsz Te az én Édesanyám is. Köszöntelek. – 

Betlehem vagy Inárcs, neked egyre megy. Itt is adod Fiadat. Nekem nem megy 

egyre. Itt nem lehet olyan sorod, mint ott volt. Innen nem szabad menekülnöd. Itt nem 

lehet Fiad életveszélyben. Életemmel akarom védeni életeteket. 

Égi Anyám! Nem akartál kilógni a sorból. A hagyományból azt, ami nem volt 

rossz, azt magadra nézve kötelezőnek tudtad. Tartozni akartál múltadhoz is! Ezért 

áldozatot is vállaltál. Mentes voltál a botránkoztató szélsőségektől. Egy szóval: 

ALÁZATOS voltál. 

Jézusom! Az nyilván tudatos volt Benned, hogy nem szóltál Anyádnak, mikor 

tizenkét éves korodban a templomban maradtál. Az is nyilvánvalónak tűnik, hogy az a 

szenvedés, amit Mária átélt, na meg József, ez is tudott volt előtted. Sőt az is, hogy Te 

ezt, ha akartad volna, akkor megakadályozhattad volna. Miért nem tetted? 

Igenis, elvárásaid voltak szüleiddel szemben. – Csak velük szemben? – Nem. 

Velem szemben is. 

Számomra nem az kell legyen a legfontosabb, hogy Téged a templomban 

megtaláljalak. Sokkal jobban együvé kell tartoznunk! Mert szeretlek, nagyon kell Rád 

vigyáznom, nehogy elveszítselek! 

2. FÁJDALMAS RÓZSAFÜZÉR VÉR-VEREJTÉK-TÖVISKORONA-KERESZTHALÁL 

Médium: 

Jézus! Van pokolibb pokol, mint a Föld? Ölhetik meg jobban máshol az Istent, 

mint itt? Húzhatják tovább jobban a kínok kínját az ÁRTATLANOK, mint itt? 

FÁJDALMAS RÓZSAFÜZÉR. 

Csupa tövis rózsa nélkül! Remény nélküli haldoklás! 



Óh, poklok pokla! Ki programozza így tudatunkat? Lehet rosszabb a külső 

sötétség, mint a belső? Nagyobb kínról vall a fogcsikorgatás, mint a jelenlegi jugoszláv 

háború rom-városok rém-lángjai? 

Jézus! Te sírtál, mikor láttad Jeruzsálem pusztulását. Pedig az aránylag rövid idő 

alatt ment végbe. Ha volna ennél szörnyűbb ÖRÖK borzalom, kérhettél volna 

bennünket arra, hogy ATYÁNKNAK nevezzük a jóságos Istent? 

Jézusom! Ideggyenge embereknél előfordul, hogy a pórusokon át vér szivárog. – 

Te, aki tökéletes idegzettel rendelkeztél, valami nagy-nagy benső iszonyatot éltél át, 

mikor vér-verejték csurgott le Rólad. Nem kívül, hanem valahogy belül volt Benned 

akkor a poklok pokla. Mi volt ez az iszonyat? 

Jézusom! Parancsot teljesítettek, akik ütöttek. Sőt! Túlteljesítettek! Aki üt, az szinte 

mindig föl akar, ki akar tűnni. – Ne csak az vegye észre, akit ütöttem! – 

Mit gondolhattak, akik ütöttek? Erős vagyok! Ilyesmit érdemes rám bízni! Nem 

csalódhatnak bennem! Ki fognak tüntetni, mert én nem vagyok ám akárki! Jaj annak, 

aki kezembe kerül. 

Jézusom! Hozzád akarok tartozni! Le akarok mondani minden ütésről, s vállalni 

akarok minden ütést! ÉRTED! 

Jézusom! Több mint harminc évvel ezelőtt egy vasárnap délután láttalak 

töviskoronával a fejeden, a kereszten. E kép ma is él bennem. AHOGY NÉZTÉL! – 

Emlékszem, akkor át kellett mennem a Bazilikába, hogy délután 5-kor misézzem. A 

templom tele volt. Mindenki várta, hogy mit fogok prédikálni, mert előző évben ezen a 

napon, Krisztus Király napján, föltűnően nagy hatással beszéltem. De most, e látomás 

után, egyetlen szót sem tudtam mondani. Fejem nagyon megfájdult attól, ahogy 

szenvedni láttalak. 

Ezt így nem mondtam el soha senkinek (s most elmondom mindenkinek), Kisberk 

püspök úr nagyon dühös volt, hogy nem beszéltem, de neki sem mondhattam el. Akkor 

nem magyarázkodhattam. Ma már ő is tudja, amit akkor nem hitt volna. Én sem hittem 

volna el másnak. 

Jézusom! Te nem csupán elviselted, Te VÁLLALTAD a keresztet. Itt van a pokol. 

Lehet annál iszonyatosabb hely, mint az, ahol még az Istent is fölakasztják?, ahol még 

az Istennek is szégyenfát emelnek?, ahol még Neki sem szabad, sőt főleg Neki nem 

szabad elismertnek lenni! 

Jézusom! Csak azért tudtad VÁLLALNI Magadon és Magad körül a poklot, mert 

legbelül zöldellő ág maradtál, ahogyan keresztutadon ezt mondtad is. 

Soha sem szánalomra, hanem irigylésre méltó az, aki itt a földi pokolban is képes 

magában hordani a Mennyországot! 

3. DICSŐSÉGES RÓZSAFÜZÉR 

Médium: 

Jézusom! Győzelmes Isten-ember vagy. Azt mondod: „MEGÉRTE!” 

Valamit megértek abból a hitetlenségből, amely szinte érthetetlen volt számodra. 



Uram! A jelen mulandó kényelme rabul ejt. Tudom, hogy mulandó, de nehezen 

élem meg a már jelenben is magamban lévő örök jelenedet. Nagyobbnak tűnik a 

kívülről jövő kényelem bénító hatása, mint a bennem lévő jelenléted, aktivizáló 

szeretetednek megnyilvánulása. De ennek meg kell változni! E téren minden rajtam 

múlik. 

Jézusom! BETELJESEDETT. Ott vagy, ahol mindig is voltál. De jó! Örülnöm kell, 

hogy otthon vagy. Örülök, hogy célhoz értél. Örülök, hogy belső világosságod oda 

került a külső világosság honába. Örülök, hogy legalább számodra már nem lehet többé 

soha olyan pokoli az élet, mint volt annak idején a Földön. Örülök az örömödnek, 

Uram! Szentlélek Isten! Köszönöm a LÉLEKKERESZTSÉGET, melyben részesítettél 

1976. okt. 4-én. Köszönöm, hogy megtapasztalhattalak. Csodálatos, és természetesen 

felejthetetlen. Nyilván senki nem felejtheti el, hogy megszületett, ha egyszer van. Új 

életet kaptam tőled Szentlélek, 1976. okt. 4-én. Köszönöm a nyelvek adományát, és 

minden más adományt. Ha valaki ezért leeretnekez engem, akkor is igaz: contra factum 

non valet argumentum, a tények ellen nem lehet érvelni. 

Jézusom! Eljöttél a Szűzanyáért. Ő nagyon hű volt Hozzád. Ő maga volt mindenre 

az IGEN, ami Tőled jött. Neki nem lehetett soká maradása itt a Földön, miután Te a 

mennybe mentél. Talán Neked sem volt teljes a Mennyország nélküle. Túlontúl szoros 

köztetek a kapcsolat. Nyilván kárpótoltad őt mindenért. Ő valóban NAGY BOLDOG 

ASSZONYA a teremtésnek. Köszönöm, hogy Nálad lehet ő most már végleg, s boldog 

Benned zavartalanul. Köszönöm a sok megjelenését is. Köszönöm, hogy ő engem is 

egyszer biztosan észrevett. Uram Isten! Ezt még nem is éltem át igazán! 

Égi Anyám! Isten különös, mindenekfeletti szereppel ajándékozott meg. Így lehetsz 

az én anyám is. Sőt, mindenkinek anyja vagy, akik Fiadat testvérüknek tudják. 

Hálás vagyok Istenemnek, hogy olyan korban élhetek, melyben a Szűzanya annyira 

megnyilatkozhatott, mint talán soha. Életem Istenhez kapcsolódásának kétségtelenül 

főszereplője Ő. Jó tudni, hogy ilyen égi Anyának vagyok gyermeke. 

Nem lehet kételkednem abban, hogy Medjugorjében legalább egyszer biztosan rám 

nézett. Belém látott, és ennek ellenére meggyógyított. Óriási esemény ez nekem, 

akinek van némi önismeretem az akkori és a mostani kesze-kusza állapotomról. 

Elképzelhetetlen boldogság lesz számomra látni Őt, aki akkor rám nézett. 

Anyám! A Te tekintetednek gyógyító ereje van. – Köszönöm! Mindenemet és 

önmagamat rendelkezésedre bocsátom. Irányíts! 

Istenem! A DICSŐSÉGES RÓZSAFÜZÉR segít abban, hogy a Hegyi-beszéd ne 

csupán ábránd legyen számomra. 

Igen. Könyörgöm Hozzád! Azt akarom, amit Te akarsz. Mindig és mindenhol. 

Éjjel-nappal, ébrenlétben-álmomban egyaránt. Te ismersz engem, Atyám! Lelked új 

élettel ajándékozott meg. Számomra a föltámadás és a mennybemenetel realitás. 

Átéltem szent Fiad ígéretének valóságát. Megkaptam a Szentlelket. Nyilván számomra 

különösen fontos volt, azért tapasztalhattam meg olyan egyértelműen. E nélkül 

elkallódtam volna. Még így is részben ez történik. – 



Ha sok víz kerül a hajóba, akkor bizony nagy a süllyedés veszélye. E világ 

csábításainak hullámai próbálnak elborítani. Csak ÁLTALAD, VELED ÉS BENNED 

maradhatok a felszínen! 

4. PÁRBESZÉD-IMÁDSÁG 

Médium: 

Alig van hívő ember, aki meg lenne elégedve ima-életével. Amikor Jézust 

tanítványai arra kérték, hogy tanítsa meg őket imádkozni, bizonyára az is indította őket 

erre, hogy látták Mesterükön, milyen változást idéz elő benne az imádsága. 

A PÁRBESZÉD-IMA éppen arra nyújt segítséget, hogy közvetlenül az imádság 

alatt már tudjuk megtapasztalni az ima erejét. Ennek az imádságformának egyetlen 

eszköze a hittől átjárt józan ész. Ez mindenkinél megvan, aki elfogadta Jézust annak, 

aminek jött, Megszabadítónak. 

A PÁRBESZÉD-IMÁNAK (ezután PI) azért van létjogosultsága, mert számos 

szentírási hely igazolja azt, hogy mindaz, ami épít, buzdít, vigasztal, az kizárólag Isten 

szent Lelkéből forrásozik. 

Minden ember lépten-nyomon találkozik olyan szellemi hatásokkal, melyek 

rombolnak, elkeserítenek, kétségbe ejtenek. Isten nem hagyja magára övéit. A PI által 

bármikor kinyitható az a forrás, mely semlegesíteni képes ezeket az ártó szellemi 

erőket. 

E könyv olyan Jézustól sugallt tanításokat tartalmaz, melyeket a Neki feltett 

kérdésekre válaszként adott. Meggyőződésem, hogy bárki, aki a PI imaformát 

gyakorolja, azonnal tapasztalni fogja Jézus jelenlétének hatékony erejét arra, hogy 

gond-felhői eltűnjenek. 

Jézus eljött, hogy megszabadító ereje által szebb legyen a Föld. Miután elment, s 

elküldte Lelkét, e Lélek sem tesz kevesebbet. Sőt! – Jézus szerint így jobb nekünk! 

(János 16:7) 

A PI természetes alapja az, hogy Isten mindannyiunkat boldogságra teremtett, és ez 

a boldogság Jézus szerint nem körülményeinktől függ, hanem attól, hogy miképpen 

állunk körülményeinkhez. Tehát nem körülményeink, hanem gondolkodásunk 

átalakítását kell megtanulnunk ahhoz, hogy boldogok legyünk. MINDEN EZEN 

FORDUL! Ezt előbb-utóbb mindenki kénytelen belátni. Így vagyunk teremtve. 

E belátás mindenkit arra kényszerít, hogy döntsön, melyik utat választja e három 

közül: 

Az egyik, hogy belefáradva a meddő küzdelembe, melyet mostoha körülményei 

ellen vív, elfásulva lemond arról, hogy valaha is boldog legyen. 

A másik, hogy narkotikumok után nyúl, amelyek gondolkodás-átalakítást idézve 

elő, rövid időre feledtetik a gondokat, s így valóban a boldogság érzetét keltik. Ezek a 

narkotikumok Istent utánzó bálványok. Ezek által előidézett gondolkodás-megváltozást 

bódulatnak nevezzük, s e bódulatért nagy árat kell fizetnünk a kijózanodás után. 



A harmadik, amely valójában az egyetlen helyes és semmivel sem helyettesíthető, 

az az, mikor lehetőséget adunk a bennünk lévő Léleknek arra, hogy alakítsa át 

gondolkodásunkat, illetve vállaljuk a partnerséget Vele e téren. Ezt Jézus két 

mondatban így fejezte ki: „Alakítsátok át gondolkodásotokat” – és „Nálam nélkül 

semmit sem tehettek”. – A PI alatt pontosan ez történik. 

Amikor az imádkozó megfogalmazza gondját, baját, kérését, kívánságát Isten előtt, 

akkor nem kell mást tennie, mint el kell kezdenie beszélni önmagának egyes szám 

második személyben olyasmit, ami itt és most őt építi, buzdítja, vigasztalja. ENNYIRE 

EGYSZERŰ! 

Sokan kértek meg arra, hogy problémáikat PI-ban beszéljem meg Jézussal, s írjam 

meg nekik Jézus válaszát. Igyekeztem minden kérésnek eleget tenni. E könyv ezeknek 

az imáknak egy részét tartalmazza. Mivel azonban időm és lehetőségeim végesek, 

örömmel teszek eleget a bennem megszólaló HANGNAK, mely azt kéri tőlem, hogy 

tegyem közkinccsé ezt az imaformát, s így bárki bármikor Jézushoz fordulva 

közvetlenül megtapasztalhatja azokat az építő, buzdító, vigasztaló szavakat, melyek itt 

és most az ő jelenlegi problémái megoldására adnak bölcs tanácsot. 

A PI közben meglepődve tapasztaltam, hogy bármilyen problémát vittem Jézus elé, 

Ő mindig úgy válaszolt, hogy válasza nem csak a kérdezőt, hanem kivétel nélkül 

minden jó szándékú embert képes építeni, buzdítani és vigasztalni. Ez is erősítette 

bennem az elhatározást e könyv megírására. 

Nagyon természetes, hogy azoknak a személyeknek a neve, akiknek kéréseit, s 

kéréseikre Jézus válaszát itt közlöm, teljesen titokban marad. Sőt, ha a bennem 

megszólaló HANG úgy kívánja, akkor mondanivalójának formáján is bármikor 

változtathat. A tartalmát tudom, hogy soha sem változtatja meg, mert éppen ez az, ami 

épít, buzdít és vigasztal. 

Az első hosszabb lélegzetvételű PI-t 1993. febr. 15-én, egy hétfői napon éltem át. 

Azért is örülök ennek, mert minden hétfőt a Szentlélek napjának szoktunk tartani. Saját 

problémámat tömören fogalmaztam meg, s engedtem, hogy Jézus minél kimerítőbben 

válaszoljon. ÍME: 

5. PÁRBESZÉD A PÁRBESZÉD-IMÁRÓL 

Médium: 

Istenem! Bemutatókat tartok a PÁRBESZÉD-IMÁRÓL, s magam számára oly ritkán 

alkalmazom. 

HANG: 

 » Bizony fiam, olyan vagy, mint az, aki kincset talál, aztán ezt a kincset mutogatja 

fűnek-fának, ahelyett, hogy fölhasználná saját épülésére. Bizony gyakran úgy kell 

belopnom lelketekbe a Velem való kapcsolat érzését, mivel ti ezért szinte alig tesztek 

valamit. Mikor hiszitek már el, hogy ha Velem foglalkoztok, ha engeditek, hogy 

veletek foglalkozzam, akkor több és jobb szívbékét élhettek át, mintha tévé, rádió, 

álmodozó gondolatok előtt nyittok utat magatoknak? Nem örülök annak, ha 



nyárspolgárrá válnak enyéim. Nem örülök annak, ha a Tőlem kapott sok-sok adomány 

csak arra ébreszt vágyat valakiben, hogy jó volna már színről-színre látni Engem, jó 

volna már soha el nem múlóan találkozni Velem. Nyilván senki sem fog csalódni 

Bennem akkor sem. De Nekem még most szükségem van rád, szükségem van rátok. 

Vegyétek ezt kitüntetésnek. Valójában nagyobb kitüntetés nem is érhet benneteket 

ennél, hogy veletek foglalkozom. 

Mindenkinek mondom, amit mondok. – Úgy érzed, hogy régi barátaid, ismerőseid 

már nem törődnek veled? Nincs már nekik szükségük rád? – És akkor mi van? Persze 

hogy nincs! Nekem van szükségem rád. Ezért élsz még a Földön. Nem miattuk. 

MIATTAM! Értsétek meg, kelletek Nekem. Nem tudok meglenni nélkületek, sem 

ezen, sem a másvilágon! Az érti csak ezt, aki a szívével is tud gondolkodni. 

Értsétek meg, most Én vallok nektek szerelmet. Örök szeretettel szeretlek. Ennek 

nincs kezdete, és vége sem lesz soha! Szeretetem nem részleges. Semmiképpen. 

Akarlak! Jobban, mint a világ csábítása! Nézd azokat, akiknek rajtad keresztül ezt-azt 

juttattam. Kiürült tartálynak látnak csupán. – Meg annak, hogy önmagukat időnként 

hamisan nyugtassák. 

Tudod, hogy minden Tőlem van benned, s Számomra te sohasem lehetsz üres 

tartály. Nem tudnék belenyugodni! Koldulom szereteteteket. Szeretlek benneteket. 

Igen. Azt az életemet, mely föltámadt, a mennybe fölment, azt odaadtam érted, neked. 

Lelkemet árasztottam rád. Kaptatok Tőlem olyan Anyát, amilyet csak Egyszülöttemnek 

adtam. Nekem nincs sok szeretetem. Csak egy. EGY! Ezzel szeretlek. Mindenkinek 

mondom, amit mondok: Egyetlenem vagy. Ha még valakit úgy szeretnélek, mint téged, 

akkor kettő lenne belőled. 

Érted? SZERETETEM ÁLTAL LÉTEZEL! Engedd magadat szeretni Általam. Én 

nem tudok mást. Nem is volna jó más számodra. Azt hiszed, nem tudom, hány éves 

vagy, nem tudom, min mentél keresztül? Azt hiszed volt, amikor nem voltam veled? – 

Mindig veled voltam és mindig veled leszek. SZERESSÜK EGYMÁST!  « 

6. DÖNTÖTT ISTEN MELLETTED. MÁRIA PÉLDAKÉP; A LÉLEKKERESZTSÉG 

KÖVETKEZMÉNYE 

Médium: 

Döntenem kell! Lélekkeresztelt vagyok. Te már döntöttél, Uram, mellettem. 

HANG: 

 » Igen, döntöttem melletted. Döntöttem már születésed előtt. Döntöttem melletted a 

teremtésedkor. – Még egy művész is, miután döntött leendő műve mellett, utána hozza 

azt létre. Hát Én, aki minden művész és művészet ősforrása vagyok, gondolod, hogy 

teremthetnék elnagyoltan? Nem. Belevittem szeretetem teljességét teremtésembe. 

Azért teremtettelek, hogy neked is jó legyen. – Míg idea valami, addig csak hordozóját 

boldogítja. A megvalósult idea kell hogy hordozza Alkotóját. Ezért és erre 

teremtettelek. 



Nézz Máriára! Öröktől fogva hordoztam, majd ő hordozott Engem, s hordoz 

örökké. Ez a te szereped is! Nem kisebb. Nagyobb meg nem lehet. 

Nézd a világ fiait! Mennyire ragyog az arcuk, mennyire tele vannak tervekkel, 

mikor duzzad a zsebük a pénztől. Az enyéimnek is ragyogniuk kellene. Kellene, hogy 

tele legyetek tervekkel, hisz a Mennyországot hordozzátok magatokban. 

Nézz Máriára! Halld, mit mond: „Íme, boldognak hirdet engem minden 

nemzedék!” Óh, ha látnád! De látni fogod, csak döntsél a szűk kapu és a keskeny út 

mellett. LÉPJ RÁ!  « 

Médium: 

Igen, Jézusom! Nem lehet semmi akkora áldozat, amit meg ne hoznék, csak 

találjam meg a keskeny utat. 

Óh Lélek, Isten Lelke! Te vezess, mint Máriát. Vezess szolgálni, élni másokért, 

vezess és taníts ragyogni. Add terveidet, melyekre felhasználhatsz. Nemcsak 

halálomig. Örökké szolgálni akarok. Nem megpihenni, hanem gyümölcsöket teremni. 

A szeretet tiszta csatornája akarok lenni. 

Add bölcsességedet. Nagyon nélkülözöm. Építs, buzdíts, vigasztalj rajtam keresztül 

másokat. Igazán szeretném elveszíteni mulandó életemet, hogy az örökkévalóság 

bizonyossága, vagyis a szeretet áradjon belőlem. 

Mária! Istennek drága Asszonya! Anyám vagy Isten rendelése folytán. Te tökéletes 

anya vagy. Nekem olyan gyermekeddé kell válnom, akinek örülni tud a Lélek. Neked 

sem ment magadtól, hát hogy menne nekem!? Tudom, hallom szent Fiad szavait: 

„Nálam nélkül semmit sem tehettek!” Csak Őáltala, Ővele és Őbenne! Ez kell legyen a 

programom. 

Istenem! Szeretni akarlak teljes szívemből, teljes lelkemből és minden erőmből. 

Tehát értelmemmel feltétlenül a valóság talaján kell maradnom. – 

Félre üres, nagyképű ábrándok! Félre kicsinyes, önféltő gátlások! Félre hazug, 

hízelgő, csábító kísértetek! Isten EREJÉT hordozom, s arra támaszkodom. A keskeny 

utat választom! Vagyis, egyéni meggyőződésemet, melyet mindig Hozzád akarok 

mérni, Jézusom. Ez számít csupán. Nem hárítom másra a felelősséget magamért. Csak 

a forrást nézem a jövő mérlegelése helyett. 

TE VAGY URAM, A TE LELKED A FORRÁS! Fakadj föl bennem, édes 

Istenem! Nem csupán irgalmadra, de legalább annyira bölcsességedre is rászorulok. 

Hiszem, hogy itt vagy! Hiszem, hogy a növekedés a Te műved. Hiszem, hogy 

eszközöd, partnered lehetek ma is. Te semmit sem teszel hiába. A mai napot sem hiába 

adtad. Azért adtad, hogy halálom óráján ebbe kapaszkodva lendüljek tovább. 

Égi Anyám! Nagyon köszönöm, hogy Fiad ma is Rád irányította tekintetemet. Mint 

Te, úgy akarom ma én is hordozni a Mennyország örömét, erejét, jóságát, igazát. 

Ámen. 



7. A PÁRBESZÉD FELELŐSSÉGGEL JÁR 

Médium: 

Istenem! Szereteted nagy rizikót vállalt azzal, hogy szabadnak teremtetted az embert. Bíztál 

abban, hogy mindannyian Rád találunk előbb-utóbb. Nyilván mielőbb szeretnéd látni 

életünkben bizalmad jogos voltát. 

HANG: 

 » Barátom! Ma is sokat akarok mondani neked. Akarom, hogy halld hangomat, de e 

hangról tudnod kell, ez felelősséget is jelent számodra. Még az is felelősséggel jár, ha 

embereket hallgatsz meg. Igen, mert ez nemcsak megkönnyíti döntéseidet, hanem 

gazdagít is. 

A nem tudtam, bár nem erény, s ennek kifejezetten ellene vagyok, de tudomásul 

kell vennem. Halld hát szavaimat, mérd föl felelősséggel, s úgy add tovább, hogy ne 

kelljen bánkódnod miatta. 

Akár neked, akár másnak szólok, azért mert Én mondtam, azért még nem adható 

minden tovább. Tanítványaimnak sem mondhattam el mindent addig, míg nem voltak 

eléggé felkészültek fogadására. 

Mérlegelj. Mindenkinek mondom, aki Velem párbeszédet vállal. Az biztos, hogy 

amit mondok, az feltétlenül építi azt, akinek mondom. De a továbbadásának tartalmát 

és módját jó, ha mindenki előbb Velem beszéli meg. Akkor mindenki nagyon jól jár. 

Először is, nem bennetek bíztam, mikor szabadnak, tehát szeretetre teremtettelek 

titeket. Azért vállalhattam ezt a rizikót, mert nagyon jól ismerem Saját Szeretetemet. 

Magamban bíztam tehát, és nem bennetek. A ti döntésetek Mellettem nem más, mint 

visszhangja az Én mellettetek hozott döntésemnek. 

Tudom, hogy mindannyian boldogok akartok lenni, és tudom, ennek elérésére 

senki sem jut el úgy, ahogy akar, függetlenül Tőlem, hanem csak úgy, ahogy akar 

Általam. Ami tőletek függ, az lényegében nem más, mint az, hogy ennek belátását 

tegyétek magatokévá az idő tengelyén. Tehát csak idő kérdése ez mindannyitok 

számára.  « 

Médium: 

Uram! Ha ezt a középkorban leírtam volna, hát ezért meg is köveztek volna! 

8. A SZEMÉLYES KAPCSOLAT ISTENNEL FONTOSABB A SZERTARTÁSOKNÁL. 

HANG: 

 » Barátom! Meglepődnél, ha azt mondanám, hogy ez annak idején meg is történt? – 

De most nem középkor van. Persze, a lényeg azóta sem változott. 

Akik hatalmon vannak, azok sem a múltban, sem a jelenben, sem a jövőben nem 

fogják tudni elviselni azokat az alattvalóikat, akikben nincs félelem. Csupán az 

eszközeik változnak ennek demonstrálására. 



Semmi kétség sem volt Bennem akkor, mikor e nyilatkozatot tettem sorsotokat 

illetően: „Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.” – Tehát nem azért bízom 

bennetek, mert Mellettem döntöttetek, hanem azért, mert Én döntöttem mellettetek. 

Küldtem és küldök olyan embereket hozzátok, akik jól tolmácsolják akaratomat. 

Ezek azok, akiket ha hallgattok, akkor Engem hallgattok. Ezek az emberek nem 

szertartások által lesznek olyanok, hogy beszélni tudok belőlük, hanem a Velem való 

személyes kapcsolat által. Persze a szertartás nem akadály, csak éppen nélkülözhető. 

De még ez nem elég. 

Mióta kezetekben van tanításom lényege az evangéliumok által, azóta tudnotok 

kell, hogy Én azzal soha sem kerülök ellentétbe. 

Bizony, aki nem rangsorol a Bibliában, az lehet akármilyen jóhiszemű, el tud 

menni tanításom, így Lényem lényege mellett. Tud jóhiszeműen olyat mondani és 

tenni, amit Én soha sem tudtam volna mondani, és soha sem tudtam volna megtenni. 

Sokszor és nagyon sokan zarándokoltok álmaitok kincseihez, hogy kikerüljétek azt 

a fáradságot, mely az Énáltalam felkínált kincsek életetekbe építésével jár. Nehezen 

értitek meg, hogy az önzés csak rövidtávon élvezet, hosszú távon sok szenvedést 

eredményez. Míg a szeretet csak rövidtávon áldozat, hosszú távon soha el nem múló 

élvezetet eredményez. 

Amikor tehát bátorítást adok arra, hogy bízzatok, hogy nincs reménytelen eset, 

hogy senkit sem szabad leírni végleg az örök boldogság listájáról, ugyanakkor nagyon 

nyomatékosan hangsúlyozom, hogy már itt és most, saját boldogsága érdekében, 

mihamarább törekedjen mindenki arra a keskeny útra lépni, melyen bár szűk a kapu, de 

ez az egyetlen, mely az örök boldogságra nyílik. 

Amikor azt mondjátok, hogy sok út vezet Istenhez, ezt csak akkor mondhatjátok, 

ha a butaságot is beleértitek. Vagyis azt az erkölcsi állapotot, mely nem jár 

felelősséggel. Erkölcsi felelőssége mindenkinek addig ér, mint tudati szintje. Mindenki 

csak azért felel, amiről tehet. 

Én nem azért jöttem közétek, hogy tudati szinteteknek megfelelően cselekedjetek 

csupán. Azért jöttem, hogy elmondjam és megmutassam saját tudati szintemet, s 

felkérjelek benneteket arra, hogy ez legyen számotokra a mérce. Ezt kell 

megcéloznotok. Nem üdvösségetek érdekében. Mindenki üdvözül, aki 

ősmeggyőződése szerint cselekszik. Így volt ez a múltban, és így lesz a jövőben is. Ha 

nem így lenne, akkor Én erkölcstelenebb lennék, mint ti. 

Azért jöttem, hogy már itt a Földön halljátok Tőlem, és lássátok életemen, 

miképpen kell szebbé tennetek egymás életét. Az Én erőm birtoklása nem az erők 

küzdelmét jelenti. Az erők küzdelmének mindig, kivétel nélkül mindig temetés a vége. 

Az Én erőm, szeretetem valóban életet fakaszt. Az az Istenember-vér, mely e földre 

hullott, ERŐM győzelmét jelentette a ti erőtök felett. Ismerem szeretetem végtelen 

erejét. Ezért bízom. Nem a ti nagyszerűségetekben, hanem abban, hogy azzá tudlak 

tenni benneteket szeretetem erejével, amivé szeretnélek.  « 



9. MÁRIA MAGATARTÁSA JÉZUS SZENVEDÉSE IDEJÉN 

Médium: 

Istenem! Mi volt a Szűzanyával Jézus szenvedésének idején? 

HANG: 

 » Ami egy teljesen Nekem odaadott anyával lehetséges. Nem ábrándozott. Tökéletes 

visszhangja volt Fiam, Fiúnk IGEN-jének. Máriát nem ismeri a világ. Majd látni fogod, 

és akkor eszedbe jutnak ezek a szavaim. Mária az Én örömöm különleges virága. Igen: 

titkos értelmű Rózsa. 

Mária hallatlan nagy hatékonysággal nyúl bele életetekbe. Gondolj Medjugorjére! 

A Mária-tisztelet nem korlátozható. Akik ellene beszélnek, azok azért teszik, mert 

bántja őket az a túlzott elferdítés, amely Máriának is nagyon fáj. 

Nyilvánvaló, hogy az első Mária-tisztelő Én voltam. Hozzám hasonlóan kellene 

tisztelnetek Máriát. Vagyis Jézusra mutató magatartását kellene magatokévá tenni. Jó, 

ha kéritek segítségét, de még jobb, ha felajánljátok neki önmagatok segítségét. Mária 

tehetetlen nélkületek a földi életetek formálásában. Valójában Én is tehetetlen vagyok 

nélkületek e téren. Aki ezt elfelejti, vagy nem veszi tudomásul, annak minden imádság 

pótcselekvés csupán. Aki tudomásul veszi és elfogadja, annak szinte határtalanra nő 

szeretetének húzó ereje.  « 

10. AZ IMA KINCS, ÉS NEM KITÜNTETÉS 

Médium: 

Istenem! Mérhetetlen kincsnek kell tartanom, hogy szólhatok Hozzád. 

HANG: 

 » Igen, ez valóban KINCS. Kincs, és nem kitüntetés számotokra. Sajnos ezzel a 

kinccsel is úgy vagytok, mint az anyagi világ legnagyobb kincseivel. Azt értékelitek 

legkevésbé, ami legkevésbé nélkülözhető: tűz, víz, levegő! 

A Velem való kapcsolat értékelése dönti el önértékelésetek. Föltámadást kéne 

átélnetek mindannyiszor, valahányszor imáitokban Hozzám fordultok. Ha imátok nem 

üres pótcselekvés, hanem valóban élő találkozás Velem, akkor az olyan, mint mikor a 

természetben föltámad a szél. Akkor tisztító erők kezdenek működni az álmatag 

levegőben. Aki igazán törekszik átélni imájában a Velem való kapcsolatot, annak 

szívében azonnal tisztító erők indulnak el, és ezek az erők, csak ezek az erők, képesek 

szebbé tenni világotokat.  « 

11. A SZOLGÁLATBAN AZ IRÁNY A LEGFONTOSABB 

Médium: 

1993. febr. 18. (csütörtök) 

Mennyei Atyám! Ma van 4-ik napja, hogy das Geheimnis Mariens című könyv alapján 

elmélkedem. 



Mária szolgálónak mondta magát, és élete leghőbb vágya az volt, hogy ennek megfeleljen. 

Hatalom, dicsőség? Ugyan! – Atyám! Hallgatni akarom Lelked hangját. 

HANG: 

 » Barátom! Igen. A barátság vagy azonosak között jön létre, vagy azonossá tesz. E 

folyamatban kétségtelenül a rangosabb vállalja a nagyobb munkát. Nyilván a 

rangosabb Én vagyok. Miben? A SZOLGÁLATBAN! Igen. Önellentmondásban 

lennék, ha nem így értékelném a szolgálatot, ha nem lennék a szolgálat Lelke. 

Igen. Ti, emberek, szemüvegben jártok. Magatok által elgondolt és csinált, tehát 

torzító szemüvegben. Bajaitok gyökere az, hogy a mulandó világban akartok jó helyet 

biztosítani magatoknak, s úgy gondoljátok, hogy ez akkor sikerül, ha egyre jobban 

megismeritek és meghódítjátok a mulandóságot. A világrekordok megközelítéséért és 

felülmúlásáért mennyi erkölcsi ronccsá lett emberi élet tesz tanúságot arról, hogy 

mindez csak hiúság és hiúságok hiúsága! 

Barátom! Az IRÁNY a legfontosabb. Igen. Ami mulandó, annak felhasználása tesz 

tanúságot arról, hogy mennyire az IRÁNY a legfontosabb. A mulandóságot 

mulandóságra felhasználni, ez az ember alatti világ ösztönjátéka. Élni, hogy 

meghaljunk. Az ember szintjén ez abszurdum. Növény, állat ezt teszi, mert egy 

magasabb ELV szolgálatában állnak. Erre teremtődtek. De te?! 

Halljad szavaimat, melyeket Ágoston által tettem ismertté: „Magadnak teremtettél 

Uram, s nyugtalan a mi szívünk, míg Benned meg nem nyugszik!” Hát erről van szó. 

Növény, állat, létével ezt mondja: Azért vagyok, hogy más föl- és elhasználjon. – Az 

ember ezt mondja: Mindent Isten tart létben szándéka szerint. Engem is. Mi hát a 

szándéka velem? – 

Igen, ezt kell kérdezned. Válaszom: Engedned kell, hogy ne csak létben tartsalak, 

hanem azt is, hogy azonosulj tudatosan azzal a céllal, szándékkal, mely lényegében 

azonos Velem. Ez emberi nyelven: SZOLGÁLAT. – 

Világodat jobban jellemzi az emberalatti élet szerepvállalása, s ezért válik gyakran 

és sok ember szemében megvetetté, nevetségessé, sőt üldözendővé, ha valaki kilóg a 

sorból, és szolgálni akar mindig, mindenkit, mindenütt! Mert Én magam sem ismerek 

feltételeket e tekintetben. Jókra, rosszakra fölkeltem Napomat, s igazaknak, 

hamisaknak egyaránt adok esőt. 

Nem vagyok személyválogató. Még szerepeket kiosztó is csak bizonyos értelemben 

vagyok. Szerepeket is ti adtok egymásnak. Emiatt sokszor van irigység köztetek. 

Szerepek alatt itt a közéleti szerepekre gondolok, ahol a Tőlem mindenkinek felkínált 

szolgálat-szerep talán csak a nevében ismert, pl. miniszter. Tartalma éppen nem a 

szolgálat.  « 

Drága Lélek! Nekem is a szolgálat szerepét adtad. Mégis mindenki tisztelendőnek, 

sőt főtisztelendőnek szólít. Bár ez kellene, hogy szolgálatom elismerését jelentse, s 

gondolom sokan ezért is mondják, de hát lélektanilag szinte lehetetlen, hogy 

személyem magasztalását ne hallanám ki belőle. Gondolom, még a Szentatyát is, mikor 



szent atyának nevezik, ő tényleg azt hiszi, hogy ő szent atya. Ha nem így lenne, nem 

így neveztetné magát. – 

Örülök, hogy barátaim, testvéreim engem csak bácsinak neveznek, és nem 

tisztelendőznek. Bár fejfámra is csak ezt írnák a nevem mellé! 

Istenem! Tudom, hogy az önismeret nem elég a boldogsághoz. Nem elég, ha 

megelégszem azzal, hogy olyannak lássam magam, amilyennek Te látsz. Sokkal 

nagyobb szükségem van Isten-ismeretre, hogy olyanná lehessek, amilyenné Te látni 

szeretnél. Tudom azt is, hogy ennek immár kétezer éve semmi akadálya nincs, mivel 

aki Jézust látja, az az Atyát látja, aki Jézust ismeri, az az Atyát ismeri. 

Jézusom! Számodra nyitott könyv volt a Szűzanya, s az ő számára pedig Te voltál 

kinyitható könyv. Ő sokat, szinte mindent Belőled olvasott ki. Tette, tehette azért, mert 

szolgálónak ismerte önmagát. Vagyis annak, aminek Te szeretted őt látni. – Gondolom, 

égi Anyánk nemcsak abban segít bennünket, hogy olyannak lássuk magunkat, 

amilyeneknek Te látsz minket, hanem abban is, hogy olyanná tudjunk válni, amilyenné 

Te szeretnéd. – 

Jézusom! Neked otthonod volt Mária. Mindenkit otthonodnak akarsz tudni, 

otthonodnak akarsz ismerni. Mindenki annyiban a Tiéd, amennyiben otthonod. Nem 

lehet igazi otthonod az a hideg templom, ahová szentségi jelenléted miatt úgy érezzük, 

hogy mi eljöhetünk Hozzád, amikor akarunk, de Te nem jöhetsz hozzánk, amikor 

akarsz. Mi jöhetünk, mert te ezért vagy. De Te nem jöhetsz, mert mi nagyon sok 

mindenért vagyunk amellett, és néha azért is, hogy Hozzád menjünk. 

Jézusom! Ma a Te szentségi jelenlétednek van a napja. Ma megköszönöm, hogy Te 

jobban bízol bennem, mint én Tebenned, s mint én magamban. Köszönöm, hogy e 

bizalmad alapja saját szereteted erejének tökéletes ismerete, mert Magadra teremtettél 

mindannyiunkat, Uram, és nyugtalan a mi szívünk mindaddig, míg Benned meg nem 

nyugszik. 

12. A SZEXUALITÁSRÓL 

Médium: 

Istenem! Tudom, hogy a szexualitás nem ellenkezik az Általad elgondolt ember 

természetével, hanem nagyon is helyen van, ha Általad elrendelt módon működik. 

HANG: 

 » Igen. Az emberalatti állat világa jól mutatja, hogy az élet folytonosságát biztosító 

erő mire képes. Egyik legnagyobb kitüntető gesztusom felétek éppen az, hogy a 

fajfenntartási ösztönt nem foglaltam le Magamnak bennetek, hanem rátok bíztam, hogy 

használjátok belátásotok szerint felelősséggel. Átadtam e téren nektek a kormányzást, 

mely egyben felelősséget is jelent. Miért? – Mert a Földön az emberi élet nem 

automatika. Mert szeretetetek önző vagy önzetlen volta talán semmiben sem nyilvánul 

meg jobban, mint ebben. 

Valaki akkor lesz érett személy, ha egyértelműen képviseli ezt: SEMMINEK 

SINCS SEMMI ÉRTELME ÖNMAGÁBAN. Mindennek a CÉL ad értéket és értelmet. 



Nincsen közömbös lődörgés. Sokkal fontosabb az, amiért tesztek valamit, mint az, amit 

tesztek! Amiért tesztek, azért Én minősítelek benneteket. Amit tesztek, azért esetleg 

mások minősítenek benneteket. 

A szexualitásnak előnye, hogy könyörtelenül levizsgáztat benneteket 

önfegyelemből. Veszedelme pedig az, hogy aki megölni akarja magában ezt a vágyat, 

az beteggé teszi magát, mert eleve megtorpedózza a kovász-só szerepvállalását. De az 

is megbetegedést jelent, ha valaki nem vállalja azt, hogy emberközelben éljen, ha 

valaki csak akkor érzi magát biztonságban, ha olyan körülményt alakít ki magának, 

amilyen körülményt Én nem szántam embernek. 

Boldogok a tiszta szívűek, mert látják Istent! Az ehhez vezető útnak neve pedig: 

önfegyelem.  « 

13. A NYUGTALANSÁGRÓL 

Médium: 

Istenem! Tele van a világ nyugtalansággal. 

HANG: 

 » Még azok is tele vannak nyugtalansággal, akik meg vannak győződve arról, hogy 

hisznek Bennem, szeretnek Engem. Ennek az az oka, hogy még a legtöbb jó szándékú 

ember is azt szeretné, ha Én megváltoztatnám a világot. – 

Önmagatokat kell megváltoztatni, éspedig segítségemmel. Mindig kész vagyok e 

téren segíteni annak, aki nem azt akarja, hogy helyette dolgozzam, hanem azt, hogy 

vele. Csak akkor érte el bennetek a lelki fejlődés a megfelelő szintet, amikor 

megvilágosodik, és élni kezd az az igazság, hogy nem rajtatok kívüli dolgok biztosítják 

számotokra a Hozzám igazodás lehetőségét. E lehetőség mindig megvan bennetek, és 

nem körülmények függvénye ez. Kívül-belül merülhetnek fel nehézségek, de a külső 

körülményekre áll a mondás: „Az Istent szeretőknek minden javukra válik.” – 

Számukra Én a körülményeknek is az Istene vagyok. Belül viszont nincs automatika. 

Döntenetek kell! Aki nem dönt, az ezzel már Ellenem döntött. Ezért minden nap ki- 

és felhívás. Most döntöd el, hogy halálod órája milyen lesz. Azt, hogy mikor lesz, abba 

nincs sok beleszólásod. Azt, hogy milyen lesz, abba nincs sok beleszólásom. A 

halálnak Ura, az életnek Szolgálója vagyok. 

A halál pillanatában mindenki látni fogja, hogy olyan, amilyenné döntései tették. 

Amint a tér nem önálló létező, hanem az anyag tulajdonsága, úgy a múlt és a jövő sem 

önálló létező, hanem mindkettő a jelen tulajdonsága. Mindkettő annyiban és úgy 

létezik, amennyiben és ahogy a jelenben létezik. Csak jelent tartok létben. Emlékeitek 

és ábrándjaitok csak nektek vannak. Jelenetek döntéseitek megnyilvánulása.  « 



14. AZ DÖNTÖTT ISTEN MELLETT, AKIRŐL EZT MÁSOK IS ÁLLÍTJÁK. A HIT 

EGYBEN TERÁPIA IS. 

Médium: 

Jézusom! Fejtegetésedből azt veszem ki, hogy én azért vagyok, mert Te mellettem döntöttél. 

Ha pedig azt akarom, hogy Te érzékelhető légy életemben mások számára is, ez éppen a 

Melletted való döntésem igazolását jelentené. Tehát csak akkor, és csak az mondhatja 

önmagáról, hogy Melletted döntött, akiről és amikor ezt mások igazolják. 

HANG: 

 » Így igaz. Aki nem hisz, az hiába mondja: Uram, Uram! Aki nem hisz, az 

menekülésben van. Mivel önmaga elől menekül, ez olyan, mintha valaki az árnyékát 

akarná elhagyni.  « 

Médium: 

Miért mondod ezt most Uram? Nem értem az összefüggést. 

HANG: 

 » Megmagyarázom. A hit az egyben terápia is. Gyógymód. Azt, hogy valaki 

Mellettem döntött vagy sem, éppen az mutatja, hogy mennyire halad a gyógyulás útján. 

Jelen állapota tanúskodik arról, hogy valóban Mellettem döntött-e. Az már nem igazán 

lelki beteg, aki elindult a gyógyulás útján. Vagyis azon az úton, mely Velem azonos. 

A boldogság tudati és érzelmi állapotot egyaránt hordoz. Hozzászoktatok, hogy 

nem vagytok őszinték egymáshoz. Ez helyén is van addig, míg okos óvatosság ennek 

irányítója. Sajnos azonban, hogy ez a stílus átvetítődik igen gyakran a másik két 

területre is. Gyakran nem vagytok őszinték önmagatokhoz sem. Ennek csak káros 

következményei vannak, mivel aki nem őszinte önmagához, az nem megoldani 

igyekszik problémáit, hanem szőnyeg alá söpörni. Ennek minden esetben az a 

következménye, hogy az elfojtott probléma álarcot öltve és megerősödve újra előjön, s 

akkor már sokkal nehezebb megbirkózni vele. Legtöbb ember idegileg azért megy 

tönkre, mert nem őszinte önmagához. 

A másik terület, mely az előzőhöz szorosan kapcsolódik, és melyre kivetítődik 

őszinteségetek hiánya, a Velem való kapcsolatotok. Valójában ez megelőzi az előzőt. 

Mert nem vagytok őszinték Hozzám, ezért nem vagytok őszinték önmagatokhoz 

sem. Márpedig aki nem őszinte Hozzám és önmagához, annak lelkében 

elképzelhetetlen bármiféle gyógyulás, bármiféle fejlődés.  « 

15. MI SZÜKSÉG A PAPRA? 

Médium: 

Ó Istenem! Most panaszkodom. Lelked elindított bennem egy folyamatot, amikor elmentem 

papnak. Bennem ez akkor abszolút IGEN volt. Föl sem merült bennem akkor, hogy más is 

lehetnék. De az a papi eszme, melyet elém állítottak, az nem azonos azzal, amit Te állítasz 

most elém. Ebben vergődöm. 



Tényleg nincs Neked szükséged arra, hogy számodra templomokat, oltárokat emeljenek. 

Nincs szükséged arra, hogy cifra ruhás kultusz-sereg sündörögjön oltáraid körül azért, hogy 

valamire rávegyen, vagy azért, hogy így fejtsék ki, Te valamire rávetted őket. – 

De az embereknek sincs rá szükségük. Illetve, nagyon olyan irányban szükséges 

számukra, amely irány nem a Te szereteted sugárzását eredményezi. Törvények, szabályok, 

paragrafusok, regulák. Ó Istenem! Tilalmak, fékek, kimagyarázások, stb. 

HANG: 

 » Kétségtelen, hogy az Én IGEN-em és NEM-em nagyon sok hordalékot szedett 

magára a teremtés óta. De tudnod kell, hogy minden életindulás új lehetőség a zavar- 

és sallangmentes egyértelműséghez való felzárkózáshoz. Semmi sem véletlen. Minden 

felhasználható elindulásra. Ezt kell megértened. Azt, hogy számodra az elindulás a 

fontos. Valójában csak az. Csupa elindulási lehetőséget nyújtok nektek. Az ébredés, az 

látványos elindulás. De minden perc, belül, azonos értékű elindulási lehetőséget kínál 

fel számotokra. Ez az előrenézés velejárója.  « 

16. PÁRBESZÉD AZ ŐRANGYALLAL 

Médium: 

Istenem! Köszönöm Néked azt az angyalsereget, mely körülvesz most is, és szinte 

drukkolnak azért, hogy nyerő legyek a Te számodra. 

Őrangyalom! Égi Mesterem! Örülök Neked. Köszönöm sugallataidat. Most kérlek, Te szólj 

hozzám! 

Hang: 

 » Jó. Tudod, nekem kettős a viselkedési normám. Figyelek REÁ! Nézem, szemlélem 

ŐT, aki VAN. Ez éltet, ez boldogít. 

Ó, ezt nem lehet a ti dimenziótok szavai által mondatokká szőni. Nem lehet. Amint 

a Napot nem lehet befogni szűk háló keretébe, amint a tengert nem lehet 

belegyömöszölni piciny kiskanál csöppnyi kagylójába, amint a sivatag homokját nem 

lehet egy óvoda játék-udvarán kis homokozóvá zsugorítani, amint az összes levegőt 

nem lehet kicsiny pohár burája alá besűríteni, s még sorolhatnám a sok hasonlatot, 

hogy mi mindent nem lehet, de még ha ezek mind sikerülnének is, akkor sem lehet 

megközelítően sem érzékeltetni, hogy mit is jelent egy kis égi lénynek az, hogy 

szemlélem ŐT. Ez kimondhatatlan, kifejezhetetlen boldogságom. 

A másik formám, hogy reád vagyok tekintettel. Nemcsak látlak! Ez annál sokkal 

több. Tudatalatti világotok olyan lehetőséget kínál fel nekem, nekünk, hogy hatni 

tudunk, illetve próbálkozhatunk hatni rátok. Ebben a rétegben öröm számomra, ha 

otthon érezhetem magam. Igen. Tudatos világotokat is sokszor torpedózzuk 

sugallatokkal. Néha ezt érzékelni is szoktátok. De itt túl sok a zavaró állomás. 

A bennetek uralkodó önzés, kényelemszeretet, gyakran nemcsak megnehezíti 

érdeketekben kifejtett munkánkat, hanem kimondottan lehetetlenné is teszik azt. 

Több befelé koncentráltság, külső önfegyelem, külső-belső önlegyőzés sokat 

segítene rajtatok. Ezeket nagyon tudom ajánlani! Kétségtelen, hogy óriási lelki-

szellemi gazdagság áll rendelkezésünkre számotokra. De ez olyan, mint egy tengerparti 



raktár gazdag telítettsége. – A hajó rakodóterét meg kell nyitni e gazdagság számára. 

De még ez sem elég! Azokat a kacatokat, melyek csak az értékes helyet foglalják el, 

ezeket be kell szórni a tengerbe. De ezt nem a raktár felügyelője, vagyis én, hanem a 

hajó kapitánya, tehát ti kell hogy elvégezzétek. 

Életed hajója a tiéd! Te kaptad. Az irányt, a karbantartást neked kell elvégezned!  « 

Médium: 

Drága Őrangyalom! Te tudod igazán, hogy mennyi kacat van hajómon. Vajon csak 

magamnak kell megküzdenem ezekkel? 

Hang: 

 » Nem. Neked meglátnod kell, és döntened felőlük. Ezeket senki nem vállalhatja fel 

helyetted. Mint a cigarettánál, mint az italnál. Persze a butaság nem ilyen tárgyi dolog. 

De e téren is neked kell látnod és döntened. Gondold át: mire használod az idődet? 

Hogyan használod az idődet?  « 

17. VAN ÖNELÍTÉLÉS 

Médium: 

Istenem! Gyakran hangoztatom, s komolyan úgy gondolom, hogy az imádság és az élet 

mindig szinkronban vannak egymással. Amilyen az imánk, olyan az életünk. – Kérdem: 

hogyan kell értenünk e szavaidat: „Amit mondanak, tegyétek, de tetteiket ne kövessétek.” 

HANG: 

 » Akikre mondtam, azok súlyos tudathasadásban élnek. Bár gonoszság is van 

bennük, nemcsak betegek. Mondhatom így is: állapotuk önelítélés. 

Ez egy olyan öngyilkosság, melynek következményei nem ebben a dimenzióban 

érnek be. De beérnek. Ezek jobban járnának, ha engednék itt beérni. De önzésük és 

kényelemszeretetük ezt nem engedi. Azért említettem a kényelemszeretetet is, mert az 

önzésnek ez az ága nagyon veszedelmes, és képes az emberből kiirtani minden 

empátiát. Ennek másik neve részben lustaság. Azért részben, mert lusta kétféleképpen 

lehet valaki. 

Az egyik, hogy nem csinál semmit. Ez teljesen belesimul az önzésbe. A másik, 

hogy nem azt csinálja, amit csinálnia kellene. E második azért veszedelmesebb, mert 

így képes valaki egy egész életen át önámításban élni, míg a semmit sem csinálást, 

tehát a lustaságnak ezt a formáját, nem bírja soká az ember természete. 

Sajnos az imádság is lehet ilyen pótcselekvés. Ez a lelki lustaság megnyilvánulása. 

Mikor valaki imaszövegeket mond, saját lelkének megnyugtatására és nem 

továbbfejlődésére, nem akaratom megláttatására, megtételére. Az ilyen imádkozóban 

nincs módomban szóhoz jutni, mivel lelkében nincs is Velem. Én mindig szívemből 

beszélek. Nem ismerem e szó tartalmát: felületesség. Minden mondanivalómmal 

Magamat közlöm. Ezért szavaim teremtő erőt hordoznak. Igen, mert magát a Teremtőt 

hordozzák. Tőlem soha sem függetlenülnek szavaim, mert azok Lelkem külső 

megnyilvánulásai. Hogy is függetlenülhetnék Lelkemtől?!  « 



18. A LÉLEK ÉLET-HALÁL HARCA 

Médium: 

Istenem! Most nagyböjti idő van. Elimádkoztam a Fájdalmas Rózsafüzért. Szeretném hallani 

hangodat! 

HANG: 

 » Gyermekem! Már verejtékeztél te is életedben éppen eleget. De csak víz-verejtéket 

ismersz. Mikor már a vér töri át az érfalakat, s a pórusokon talál kiutat magának, akkor 

bizony a lélek harcol. Éspedig élethalálharcot vív. Fiam ezt élte át. Átélte, hogy a 

győztes oldalán állni nem olcsó mulatság. A győztes oldal éppen azáltal lesz győztes 

oldal, hogy száműzi onnan a halál ijesztő rémeit. 

A győztes oldalt nem a fegyverletétel jellemzi. Éppen ellenkezőleg! A győztes 

oldalon minden fegyver üzemel. Nincs pihenés. De még elfáradás, belefáradás sincsen. 

Nem lenne győztes oldal, és nem is az, ahol nem dolgoznak a fegyverek: a fegyelem és 

a figyelem. 

Az ellenséghez pártolás, az árulás! Nem lehet árulással, hazaárulással hazát védeni! 

Isten Országa képes a vérrel verejtékezésre is. De soha nem engedhet át egyetlen 

területet sem a „jövő” érdekében. 

Isten Országa nem ismer jövőt. Csak jelent ismer. Isten Országában csak jelen van. 

Múlt nincs. Miért is lenne? Az emlékezések szintje nem az élet szintje. A „nincs”-csel 

foglalkozás nem más, mint a jelen elárulása, nem más, mint menekülés. A narkotikum 

azáltal törekszik megédesíteni a jelent, hogy elmenekít a valóság elől. De ez egy nagy-

nagy hazugság-állapot! Az ilyen menekülés: CÉLTALANSÁG. Minden céltalanság 

megcsúfolása a valós célnak. A cél éppen azért CÉL, hogy tökéletesítse a célba 

törekvőt. Milyen tökéletesedésre lehet számítani olyan cél elérésében, mely a 

valóságtól visz egyre távolabb? Hogy is lehetne célnak nevezni azt, mikor valaki jól 

érzi magát a jelenben, mint végső állapotban, mikor a jelene, ha nem építő feladatot 

hordoz, akkor éppen az építő feladatra szánt idő elrablását jelenti?! A jelenlét csupán 

létbenlét. A valóságban levés viszont KAPCSOLAT OBJEKTÍV VALÓSÁGOKKAL, 

akár feladatok, akár személyek e valóságok.  « 

19. HALOTTAT JELENTETTEK BE 

Médium: 

Istenem! Köszönöm, hogy ma délelőtt olyan beszélgetéseket folytathattam, melyek a Te 

szent akaratod megismerésére irányultak. Halottat jelentettek be.- De érzem, szólni akarsz. 

HANG: 

 » Gyorsan jött halála. Ő még most sem eszmélt föl igazán. Nagyon furcsának tűnik 

neki, hogy nem vesznek róla tudomást. Valójában szégyelli, hogy leányait nem arra 

nevelte, amire kellett volna. Az érlelődik benne, hogy testi életet vállal tovább. Nagyon 

vallásos családapa akar lenni. Nem, nem e Földön vállalhat életet. Ez a Föld már 



nagyon megérett a pusztulásra. Kit érdekel a vezetők közül, hogy mi lesz a világ sorsa? 

Senkit! Mindegyiket egyéni pillanatnyi sorsa érdekli csupán. 

A római Pápa sem tud mit kezdeni azzal az ismeretanyaggal, mely birtokában van. 

Nem, mert teológiai ismereteit megfelelőnek gondolja. Így ezek bezárják, s 

lehetetlenné teszik számára, hogy szabadon tudjon működni benne a Lélek. – 

De visszatérek az elhunytra. – Ez a szegény ember, aki csak vergődik itt, de nem 

érti az egészet, kap itt tanítót, s megtervezheti azt az életet, mely ezután örömeinek, 

szenvedéseinek és javulásának tere lesz majd.  « 

20. MI JÖN KÖZVETLENÜL ISTENTŐL? 

Médium: 

Istenem! Igazán nem tudom, hogy mi jön közvetlenül, és mi jön közvetve Tőled. 

HANG: 

 » Persze, mert ez a benső mikrofonod, ahová, ahonnan beszélek, még nem tisztult ki 

benned eléggé. Abban már most biztos lehetsz és vagy is, hogy végső soron minden 

szó Tőlem jön akkor is, ha néha égi közvetítőket használok fel arra, hogy halld 

gondolataimat. Úgy vagy, mint az a kút, melyet éppen a ritka igénybevétel miatt, 

beiszapította, behordta törmelékkel a hozzá nem értés. Így aztán a hangom csak annyit 

árul el neked, hogy nem tőled jön. De ez kell hogy egyelőre számodra elég legyen, ha 

azt akarod, hogy továbbra is használható légy.  « 

Médium: 

Igen, Istenem! Így mondom, mert tudom, hogy minden, ami épít, buzdít, vigasztal, az Tőled 

jön, függetlenül attól, hogy milyen közegeken kell áthaladnia. 

21. AZ IRGALOMRÓL 

HANG: 

 » Barátom! Az előbb elimádkoztad a Dicsőséges Rózsafüzért. A végső kifejlettség 

állapotát igyekezted magad elé állítani: – Föltámadás – Mennybemenetel – Szentlélek. 

– Igen. Mindezekben már itt a Földön is részben részesültök. De azok a sötét fellegek, 

melyek lelketek egén időnként tornyosulnak, gyakran feledtetik a felhők feletti Napot. 

E felhőknek ez a munkájuk. Ezért küzdenek. Ez a céljuk! Nektek pedig az egészséges 

nagyvonalúság. Egy olyan Hozzám igazodás, mely érthetővé teszi számotokra, hogy 

mit és miért engedek meg. 

Én tudom, hogy mi van az emberben, de ti nem tudjátok, hogy mi van Bennem, 

pedig tudhatnátok. 

Az a négy kinyilatkoztatás, melyből hármat már most birtokoltok – teremtés, 

sugalmazás, megtestesülés (a színről színre látás még hátra van), ezek elégséges 

információt adnak Rólam azoknak, akiket érdekel, hogy Bennem mi van. 



Aki közületek elhatározza, hogy naponta fél órát foglalkozik Velem, legtöbbször 

még az is alig várja már, hogy túl legyen rajta. Pedig mindannyitok számára a legjobb 

az lenne, ha sohasem érne véget a Velem való kapcsolat ápolása. 

Aki igazán közeledik Hozzám, az egyre jobban kell hogy sugározzon Engem. Aki 

közeledik a fényhez, az egyre jobban megvilágítódik, s egyre ragyogóbb lesz. 

Ti általában mindannyian hordjátok magatokban azt a káini vonást, hogy képesek 

vagytok testvéreteket, ha nem is baltával, de szavakkal agyonütni. 

Pontosan ezt a vonást képes megszüntetni elsődlegesen az a fény, mely Belőlem 

áradva átjárja azt, aki Hozzám szívével közeledik. Ez azért van így, mert IRGALOM a 

nevem. Aki szeretetet mond, az elsősorban irgalmat mond. Igen. IRGALMASSÁGOT 

AKAROK! A Mennyországba mindenki csak irgalomból jut be. Ez részemről nem 

kegy. Ez a természetem! Nemcsak tudom, de élem is, hogy csak az irgalmasok 

boldogok.  « 

22. A MENYASSZONY-VŐLEGÉNY HASONLATRÓL 

Médium: 

Uram! A menyasszony-vőlegény hasonlat a Szentírásban valóban a mennyországi 

boldogságot akarja érzékeltetni? 

HANG: 

 » Igen. A földi szerelmi házasság valóban érzékeltet valamit számotokra itt időben 

abból, ami a Velem kötött HÁZASSÁG örökké tartó boldogsága. De tényleg csak 

nagyon kicsit érzékeltet belőle. Oly picit, hogy méltán mondhattam: „Ketten lesznek 

egy ágyban, az egyiket felveszik, a másikat otthagyják.” 

Az emberi nem házasság-kapcsolatának csupán a felszíne való arra, hogy 

benépesüljön a Föld. Az emberi kapcsolatok mind-mind a mélyben Értem kialakítandó 

kapcsolatok, akár érdek-, akár cimboraság-, akár házasság-szövetségnek nevezzük. A 

mélyben ez van. 

Mivel Én szükségszerűen KÖZÖSSÉG vagyok, ezért minden közösségi 

megnyilvánulásnak az volna a feladata és szerepe, hogy ruhaként szolgáljon számomra. 

Aki a felszínen megreked, az sajnos elcsúszik a jégen, ahelyett, hogy saját kűrjét 

mutatná be rajta. E kijelentésem: „szükségszerűen KÖZÖSSÉG vagyok”, nem azt 

jelenti, hogy több van Belőlem, hanem azt, hogy nem élhetek magányosan.  « 

23. MÁRIA SZÓL A FIATALOKRÓL ÉS A BÓDULATRÓL 

Médium: 

Szűzanya! Szólj hozzám, hallgat a Te szolgád! 

Hang: 

 » Jó. Jönnek hozzád fiatalok, akiket tanítasz, akik foglalkoznak Jézussal, s akik 

várnak valami nagyszerűt. Nekik van igazuk. Várakozásuk nem hiábavaló. Nem, mert 

Isten világában mindenről tudnak, és minden jó szándék jutalomra számíthat. Ez az 



ország az ajándékozás világa! Itt csak gazdagítás van. Csak gazdagítás. A ti világotok 

lényegében a mulandóság, tehát a lemondás világa. Ott mindenki csalódik, aki nem ért 

a lemondáshoz. 

Nálatok a lemondás, ha szívből jön, akkor csak látszat-lemondás, mint a halál, 

mely látszat-elmúlás. Szeressetek szívből lemondani. Csak azok élik meg elmúlásnak 

az elmúlást, lemondásnak a lemondást, akik tévedésben élnek, mert a hazugság 

atyjának bűvész-trükkjeinek bedőltek. Aki mélyebbre akar látni, aki nem elégszik meg 

a felszínnel, az megtapasztalhatja, mennyire szeret az Isten. – 

Az elbódulásról mondok pár gondolatot. – A zene, mely elbódítja világotokat, nem 

a szférák zenéje. Az a bódultság, melyet a mai fiatalok által zenének nevezett ritmikus 

zörej idéz elő, valóban az alvilág szellemét hívja, kelti életre bennük. Isten nem elvesz, 

hanem odaad. 

A GONOSZ abban utánozza Istent, hogy kéri: add át magad. De ez a bódulatnak, a 

rövid élvezetnek történt odaadás kitárja a szív kapuját a rablás démonának. Mindent 

elrabol, lecsupaszít, ijesztő, zörgő, lelki-szellemi csontvázzá rágja szét szerencsétlen 

áldozatát. 

Igen. Ez a bódultság szöges ellentéte annak az extázisnak, melyben percek alatt 

többet tudhat meg a lélek Istenről, szépségről, harmóniáról, csendről és boldog békéről, 

mint az, aki a világ összes irodalmát elolvasta ezekről. 

Igen. Egyiknél is, másiknál is – részetekről – az odaadottság a fontos. De Isten 

világában a Neki odaadottság másokat gazdagít. Tehát fejlődést, és nem haladását 

előmozdító tényező. Úgy legyetek tehát odaadottak, hogy ne lopkodjátok vissza 

darabokban Tőlem, Fiamtól azt, amit egykor vagy most egészen odaadtatok. Nagyon 

szeretlek benneteket, s kívánom, hogy nagyobb hatékonysággal tudjak működni 

azokban a gyermekeimben, akik veletek kapcsolatba kerülnek. Ezen kell közösen 

munkálkodnotok. Okos dolog bízni az Én édesanyai szívem gyümölcsöket érlelő 

szeretetében!  « 

24. IRGALOM ÉS IGAZSÁG 

Médium: 

Jézusom! A Te irgalmas szeretetedről, a mi irgalmatlan önzésünkről elmélkedve fordulok 

most Hozzád. 

HANG: 

 » Bizony, mindenki csak irgalomból kerülhet a Mennyországba. Nem azért, mert 

neki irgalmaztak, hanem azért, mert ő volt irgalmas. Nagyon kell hangsúlyoznotok, 

hogy nem Tőlem kell félnetek, hanem elrontott önmagatoktól. Éppen az irgalom az, 

ami erre a legjobban rámutat. 

Amit ti igazság rendjének mondotok, az valójában az irgalmatlanság rendje. 

Elmondtam és bemutattam, hogy egyetlen igazságot ismerek: szeressétek egymást, 

ahogy Én szeretlek titeket. Nem kisebb feladatot kívánok tőletek, mint azt, hogy itt a 



Földön tegyétek elviselhetővé az emberi élet számára a poklot. A pokolnak ez a nótája: 

kiharcoltam az igazamat. 

Akik köreitekben hatalomra jutnak, azok mind ezt fújják. Annak idején Pilátus volt 

annyira római, hogy lássa: ártatlan férfi áll előtte ítéletre, de volt annyira uralkodó, 

hogy csak igazságtalan tudjon lenni. Ez ma is így van. 

Irgalmasságot akarok, mert Én is az vagyok, és magamra teremtettelek benneteket, 

és nem akkor nyugosztok meg, ha nektek valaki irgalmaz, hanem akkor, ha ti 

irgalmassá váltok. Egyszerűen nem érinti a lényeget az, hogy hozzátok irgalmas valaki 

vagy sem. 

Azt mondtam, a poklot kell elviselhetővé tennetek. Nincs a világon sem hely, sem 

állapot olyan, ahol jobban elítélték és borzalmasabban kivégezték volna azt, aki 

magáról elmondhatta: Én vagyok az Élet – mint itt a Földön. 

Amikor Én kimondtam e szót, IGAZSÁG, nyilván csak erkölcsi magatartást 

címkéztem meg vele, mely az irgalom rendjének velejárója, és ami jogi keretekbe nem 

szorítható bele. Rám hivatkozva csak ilyen igazságról lehet beszélni. Csak ez az 

igazság azonos Velem, és azzal az ÉLETTEL, mely szintén Én vagyok. 

Ennek az IGAZSÁGNAK a megnyilvánulása az a keveretlen viselkedés, melyből 

bárki ráismerhet minden konfliktus-helyzet megoldására: AMIT NEM AKARSZ, 

HOGY NEKED TEGYENEK, AZT NE TEDD MÁSNAK. AMIT AKARSZ, HOGY 

VELED TEGYENEK, AZT TEDD MÁSSAL. Ezt nem elég tudni. Erre törekedni kell. 

Ez nem pótolható semmiféle áldozatbemutatással, s ez képes pótolni minden mást.  « 

25. A SZERETET NEM SABLONIZÁLHATÓ. A PRÓFÉTA CSAK IGAZAT MOND. 

Médium: 

Jézusom! Az elmúlt félévben sokszor és sokat mondtál nekem. Miután láttam, hogy a Te 

szavaidból nemcsak én meríthetek erőt, úgy határoztam, hogy leírom azokat. Hamarosan 

megtelt egy vaskos füzet. Eddig e füzet tartalmát próbáltam leírni. De ez a másolás nagyon 

döcögően megy nekem. Ennek egyszerűen az az oka, hogy olyasmivel kísérleteztem, ami 

nem lehetséges. Vagyis valami rendszert, valami szilárd fonalat próbáltam találni, hogy 

ráfűzzem a Tőled jövő gondolatokat. De amint a szeretetet nem lehet sablonizálni, úgy a Te 

gondolataidat sem. Ezért a jövőben azt írom le, amit itt és most éppen sugallsz nekem. 

HANG: 

 » Bizony, Barátom, sem az életet, sem az Én életemmel azonos szeretetet sem 

sablonizálni, sem intézményesíteni nem lehet. 

Nagyon sok probléma adódik abból, hogy intézmények azonosítani akarják 

magukat Velem. Ez soha sem fog sikerülni. Nem Miattam, hanem miattatok. Nem ti 

vagytok az ISTEN. Ti soha sem mondhatjátok sem magányosan, sem közösségben, 

hogy aki titeket lát, az az Atyát látja. 

Én nem azt mondtam, hogy ahol ketten-hárman összejönnek, az vagyok Én. Nem. 

Annak idején azt mondtam, hogy ahol ketten-hárman összejönnek az Én nevemben, ott 

vagyok közöttük. Ez tehát egészen más! – 



Vagyok tehát Én, vannak Engem képviselni szándékozó intézmények, felekezetek, 

és vagytok ti, akik vagy beleszülettek, vagy belejelentkeztek ezek valamelyikébe. Aki 

Engem keres, az Rám találhat bármelyik Engem képviselni akaró intézményben. De 

mindegyik intézményben csak nagy szenvedések árán tud megmaradni Mellettem. 

Ennek egyszerű oka az, hogy Szentlelkemet mindegyik intézmény vezetői ki akarják 

sajátítani maguknak. Márpedig a Lélek ott fú, ahol akar, és nem ott, ahol akarjátok. 

Amikor ott is fú, ahol ti akarjátok, az azért van, mert ti akkor éppen ott akarjátok, ahol 

fú. Tehát nem Ő alkalmazkodik a ti akaratotokhoz, hanem előfordul, hogy ti azt 

akarjátok, amit Ő. 

E kijelentés: „A prófétaság Lelke engedelmeskedik a prófétának”, nem azt jelenti, 

hogyha a próféta akarja, akkor a Szentlélek hazudik is a próféta kedvéért, hanem azt, 

hogy csak akkor szól, ha a próféta is akarja. ÉS NEM SZÓL, ha a próféta mást akar 

mondani. 

A Lélek mindig szól, ha a prófétának szándéka azonosulni Vele. De nem szól, ha e 

szándék hiányzik. Ha tehát hiányzik e szándék, és a próféta mégis szól, akkor az illető 

ebben az esetben hamis próféta.  « 

26. HOGYAN LEHET JÉZUS VALÓSÁGOS ISTEN ÉS VALÓSÁGOS EMBER? 

Médium: 

Jézusom! Mostanában sok vita folyik arról, hogy Te hogyan lehetsz valóságos Isten és 

ugyanakkor valóságos ember? Kérlek, világosítsd ezt meg nekem! 

HANG: 

 » Barátom! Hogyan lehet az, amit kérdezel? Sehogyan. Tévedésben vagytok. Hogyan 

lehetne valaki valóságos, igazi ember, és ugyanakkor valóságos, igazi papagáj? 

Sehogyan! Ami a létrendben lefelé képtelenség, az felfelé is az. Az igazi embert 

nemcsak az jellemzi, hogy minden emberi tulajdonsággal elvileg rendelkezik, hanem 

az is, hogy nem emberi tulajdonságokkal nem rendelkezik. Nem lehet valaki egyazon 

pillanatban valóságos ember is és valóságos papagáj is. Ha igazán ember, akkor nem 

igazán papagáj, ha igazán papagáj, akkor nem igazán ember. 

Sajnos, jó szándékkal sok butaságot csináltatok már. Azért imádkoztam értetek a 

kereszten, hogy szeretni tudjalak benneteket butaságotok ellenére, így: „Atyám bocsásd 

meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” – 

Én köztetek is, amikor valóságos ember voltam, akkor valóságos ember voltam. 

Igaz, megtehettem azt is, hogy valóságos Isten legyek, de ilyenkor valóságos Isten 

voltam. Nagyon is valóságos ember voltam akkor, mikor elmondtam, hogy kérhetnék 

az Atyától tizenkét ezred angyalt segítségül, és nem voltam ugyanakkor Isten is. 

Valóságos Isten akkor voltam, mikor emberségemet teljesen elrejtettem előletek. 

Igen, az EUCHARISZTIA alapításakor. De abban a pillanatban valóságos Isten 

voltam, s nem voltam valóságos ember. 

Amikor példát adtam nektek, olyankor mindig valóságos ember voltam. Mikor 

Lelkem újjászülő Erejére volt szükségetek, akkor már nem ember, hanem valóságos 



Isten voltam. Ezért mondhattam, hogy jobb nektek, ha elmegyek. Belőlem élni csak 

azért tudtok, mert valóságos ember voltam. De akkor nem voltam Isten. Általam élni 

csak úgy és csak azáltal tudtok, hogy Isten vagyok, és nem ember.  « 

27. AKINEK NEHÉZ NYILVÁNOSAN IMÁDKOZNI 

Médium: 

Jézusom! Egyik testvérem azt kéri Tőled, hogy mondj neki valamit az imádságról, mivel oly 

nehezen tud szólni Hozzád, főleg olyankor, mikor közösségben akar imádkozni hangosan. 

HANG: 

 » A szeretetben teremtő erő rejlik. Amikor teremtésről hallotok, általában az anyagi 

világ létrejöttére gondoltok. Gondolatokat is kell tudni teremteni! A szeretet képes erre. 

Ha az akarat készséges, akkor képes erre a teremtésre. Legfontosabb a szeretet 

jelenléte. A szeretet olyan önközlési vágyat táplál, melyben a SZERETETT lény 

megdicsőül. 

Ágostonon keresztül azt mondtam valaha: „Szeress, és tégy, amit akarsz.” Most ezt 

így fogalmazom: szeress, és kész. Úgy nem tudsz szeretni Engem sem, hogy ne 

gondolj rám, hogy ne foglalkozz Velem. Engem szeretni éppen annyit jelent, hogy 

Nálam tudni otthonodat. Vagyis: nem vagy otthon másutt, csak vendégségben. Nekem 

nem a mondanivalód kell, hanem te kellesz. Ha ezt tudod, ez a felismerés már maga 

imádság részedről. Nem szavakon múlik ez. Egymáshoz tartozásunk felismerésén. – 

A közösségben mondott ima: tanúságtevés jelenlétemről. Nem erőlködés 

eredménye. A „mit is mondjak” ilyenkor már túl akar lépni a tanúságtevés szintjén. Az 

Engem köszöntés, a Nekem hálát mondás is elég, s ez végső fokon nem más, mint 

normál bárkivel találkozás természetes tudomásul vételének megnyilatkozása. Azt 

felnőtt embernek nem kell különösebben tanulnia, hogy hogyan köszöntse azt, akivel 

találkozik. 

Imádkozni – tehát nem csupán pár szóban köszönteni Engem – azt magányodban 

kell. – Teremteni gondolatokat, melyek örömödnek, bánatodnak, vágyaidnak, 

csalódásaidnak hordozói. Lelkedben Elém állni, benső kapuid zárait fölpattantani, 

Velem közösen múltadban elbarangolni, s Tőlem szemeket kérni, hogy meglásd 

életedben munkám, szeretetem nyomait, áldásomat kérve személyekre, eseményekre, 

mely áldás tisztítja álmaidat, kapcsolataidat, hogy ne csak elviseld magadat, de örülni 

is tudj Miattam önmagadért. – 

Nem véletlenül idetévedett embersors vagy csupán, hanem örök álmom fénye 

jelent meg veled e sötét világban. 

Igen, ezt az imát tanulni kell. Tanítani akarlak erre. Más úgysem tud téged 

megtanítani imádkozni, csak Én, a te Istened, akit te Jézusnak nevezel, s Aki vár téged 

lelked mélyén, hogy Hozzá járj iskolába. Mondd el hangosan is Nekem azt, amit úgy 

gondolsz, hogy hallanom kell. 



Szereteteddel kell legyőznöd az imád ellen támadó kísértőt. Ez pedig úgy megy, 

hogy tudod: VÁRLAK. Várlak, és Én nagyon hálás vagyok. Együtt akarok örülni, és 

együtt akarok szomorkodni veled. – 

Az imádság kétségtelenül HIT kérdése is. De nem kell hozzá rendkívüli hit. A hit a 

szív szeme. „Boldogok a tiszta szívűek, mert látják Istent.” – Nem vagy tiszta? – Nem 

baj. – Nem akarsz tiszta lenni? – Ez baj! – 

Tisztátalanná sokféleképpen válhat valaki. Tisztává csak egyféleképpen. Csak 

annak a szíve válik tisztává, aki elhiszi, hogy ezt Én meg tudom tenni. Ahogy a leprás 

mondta: „Ha akarod, megtisztíthatsz engem.” Ilyen kijelentésre még soha sem 

mondtam, hogy nem akarom. Nem is tudnám mondani. 

Hidd el, ahol Én megjelenek, ott minden tisztul. Annyiban tanulsz meg imádkozni, 

amennyiben nem akadsz fönn csip-csup bukdácsolásaidon, amennyiben irgalmas 

szeretetemnek megtisztító erejét engeded legalább tudatodig jutni. Vagyis arra kell 

rájönnöd, hogy nem az a fontos, milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy. 

Nyugodj meg, másnak sincs értéke önmagában. Éppen ezért imádságod teszi értékessé 

életedet, s nem életed teszi értékessé az imádat. – Gondolj a farizeus és a vámos 

imájára. 

Imakapcsolatunkban sokkal nagyobb és hatásosabb az Én szerepem, mint a Tiéd. 

Neked csak el kell ezt hinned, Nekem viszont hordoznom kell téged. Imád nem 

miattad, hanem Miattam lesz értékké, és tesz értékessé. – 

Nagyon sok formája van az imának. De mind azonos abban, hogy Általam 

imádság, Miattam imádság és éretted imádság. – Erről most ennyit.  « 

28. JÉZUS BESZÉL AZ Ő EGYHÁZÁRÓL 

Médium: 

Jézusom! Kérlek, szólj hozzám Egyházadról! 

HANG: 

 » Barátom! Egyházam az az intézmény, mely képes megmutatni a benne lévőknek, a 

Vele foglalkozóknak, hogy mennyi emberi nyomorúság zsúfolódhat össze az Én 

nevemben egyéni önző érdekek, hatalmi ambíciók kiélése céljából. Éppen az 

Egyházam az, melynek külső falai gigantikus méreteivel negatíve hirdetik ezt: a kicsi a 

szép. – 

Az Egyházam az én Keresztem. Mindig is az volt. Itt válik ki legjobban az önzés, 

gyűlölet, kapzsiság, irigység, rangkórság, piperkőcség, pénzimádat, kényelemszeretet, 

gerinctelenség, ravaszság. Ez valóban egyetlen értékkel rendelkezik, s ez az, amiről 

igazán nem tehetnek, akik benne vannak. 

Ennek az Egyháznak egyetlen értéke az, hogy az ENYÉM! Éppen így van ez a 

Kereszttel is. Önmagában bitófa. Értékké Általam lett azáltal, hogy küzdőteremmé, 

küzdőtérré, mely Enyém, választottam. Ezáltal minden áldás ebből a Keresztből ered, 

árad. 



Egyházam ugyanezt a feladatot teljesíti. Szó sincs a néger fehérre mosásáról. Nem. 

Keresztem és Egyházam gyökerében, folyamatában és gyümölcseiben egyaránt 

azonosak. Amint keresztedről le nem szállhatsz, mert természeted és körülményeid 

gerendáiból épül, úgy Egyházam is ilyen. Barátaim és vádlóim egyaránt téglái 

Egyházamnak. 

A felekezet-cseréknek sohasem kegyelmi okai vannak, hanem pszichikaiak. Nem 

attól lesz jobb vagy rosszabb valaki, hogy melyik felekezet tudja magáénak. Erkölcsi 

értéket a lélekben levő szeretet ad mindenkinek, függetlenül attól, hogy melyik 

felekezetnek tagja. Egyházam a lehetőségek tárháza mindkét irányban: uralkodás – 

szolgálat; szeretés – önzés; gőg – alázat; bántás – megbocsátás. 

Az képtelenség, hogy bármely felekezet is lefoglalhatna úgy magának Engem, 

hogy tetszése szerint rendelkezzék Velem. Az igazság az, hogy bármely felekezetben 

bárki átadhatja magát Nekem úgy, hogy tetszésem szerint rendelkezhessem vele. 

Nem az Egyház nyújt Engem a világnak, hanem Én nyújtom az Egyházat az 

embereknek. Üvöltően hamis nézet az, mikor Egyházamban a hatalmon lévők 

azonosítják magukat Egyházammal kizárólagos módon. Ezt maguk a hatalmon lévők is 

tudják. Szentlélek elleni bűnnel főleg itt lehet találkozni. 

Számomra Egyházam megalapítása előtt is világos volt, hogy szeretnem kell 

mindenkit, s tudomására kell hoznom mindenkinek, hogy e feladat elvégzésére 

vállalkozva akarok mindenki lelkében élni. Vagyis, hogy mindenkinek szól e 

felhívásom: Engedj be magadba, hogy mindenkit szerethessek általad. – 

Aki ezt Számomra nem teszi lehetővé, abban nem tudok élni akkor sem, ha római 

pápa, akkor sem, ha gyermekorvos. 

A probléma abból adódik, hogy Én bennetek nemcsak szeretni akarok mindenkit, 

hanem általatok ezt meg is akarom mondani mindenkinek, hogy Én ilyen vagyok. 

A probléma abból adódik, hogy akiben élek, abban szövegelni is akarok másoknak. 

És akiben nem szövegelhetek másoknak, abban nem tudok élni. 

Célom nem a szeretés. Az LÉNYEM. Célom a szövegelés, a tanítás, az örömhír 

hirdetése. Célom: benned is kimondani másoknak, hogy bennük is e szövegelés a 

célom. E téren valóban szamár a végállomás. Sőt, ördög! 

Bármekkora szeretetet is gondol megjeleníteni valaki önmagában, e nélkül nem 

tudok vele azonosulni. Ha pedig végállomásként állítja mások elé azt, hogy szeretnünk 

kell egymást, s ezt Velem akarja alátámasztatni, akkor bizony a világosság angyalának 

képében az a Kísértő lepleződik ott le, aki a hazugság atyja. 

Ha valaki úgy szeret másvalakit, hogy nem hozza az illető tudomására: boldoggá őt 

is csak az teheti, ha másokat is szeretni kezd, akkor jobb lenne, ha semmi szeretetet 

sem kapna az illető, mert a fél-szeretet rosszabb, mint a gyűlölet. – 

Akarom, hogy megértsed szavaimat, ezért ismétlésbe bocsátkozom: Lényem a 

szeretés. Célom, hogy ezt másoknak elmondjam. Csak abban él Lényem örömmel, 

akiben megvalósíthatom célom. 



Aki csak azt akarja, hogy szeressék – ezt különben mindenki akarja – az előbb-

utóbb el akarja hallgattatni azt, aki a szeretés hirdetésének köteles feladatát másoktól is 

megkívánja.  « 

29. A RENDRŐL 

Médium: 

Uram! Egyik testvérem hallani szeretne Tőled valamit a REND-ről. 

HANG: 

 » Barátom! Tudom, miféle rend érdekli testvéredet. De Én most mélyebbre nyúlok, 

mert az a rend, mely jelenleg a problémát jelenti, az csupán a felszín. 

Körülményeitekben akkor van rend, mikor mindennek megvan a maga helye, és 

minden a maga helyén van. Ebben a statikus állapotban nincs élet. Ez egy művészi 

alkotás. Ilyen körülményben élni állapotszerűen nem is lehet. Nem, mert mindig arra 

kell vigyázni, hogy az emberi viselkedés alkalmazkodjék a külső rendhez. – 

Az a rend viszont, mely kell hogy jelen legyen egy normál életvitelben, az nem 

merev, nem statikus, hanem alkalmazkodó külső körülmény. A probléma akkor nő 

valaki feje fölé, amikor ez az alkalmazkodás a levegőben lóg. Alkalmazkodna, de nincs 

mihez. – 

A félig elvégzett, a csak belekezdett és úgy hagyott munkák biztos jelei annak, 

hogy nem a külső renddel van baj. Akinél az elképzelés és a megvalósítás határai 

elmosódnak, az általában szenved a tényektől, fárasztja a jelen, s kicsit mindig 

menekülőben van. A körülmény, mint valóság, csak valósághoz képes alkalmazkodni. 

Menekülő ember mindig rendetlen, mert nincs szilárd jelene. – 

Ez kétségtelen gyermeki vonás, de felnőtt számára nem boldogító, nem 

megnyugtató, mert felelősséggel jár. Az álmodozás nem kifizető dolog. Bármilyen 

sivárnak is tűnik a valóság, tápszer van benne, s bármily színesek is álmaid, nincs 

bennük tápszer. Legfeljebb ópium. – 

Nem elbódulni, hanem meglódulni! Ez legyen a jelszó. Itt is áll az, hogy nem 

kívülről kell elindulni befelé, hanem belülről kifelé. Nem a külső rend tesz belsőleg 

reálissá, hanem a belső, a valós jelen benső állapotod következménye lesz az, hogy 

renddé formálódik körülötted a félbe nem hagyott, a befejezett munkád miatt átélt 

örömöd. Föl kell számolnod félben maradt munkáidat. 

Az élet szekerét nem sasok húzzák. Ahol nem lépésről lépésre történnek a dolgok, 

ott csak álmodozás folyik, és nem valós élet. 

Légy szerény. Az nem szerénység, ha valaki nullának kiáltja ki képessége határait. 

Az minden felelősséget Rám akar hárítani, s mivel tud nagyságomról, gondolja, e 

nagyságomnak ő természetesen megtapasztalója lesz. Nem lesz. Annak lesz 

megtapasztalója, hogy nála nélkül Én tehetetlen vagyok. S mivel ehhez nem szoktatta 

magát, ezért meneküléssel kívánja elviselhetővé tenni rendetlenségét. 



Aki szerény, az valamit tesz. És azt a valamit nagyon és teljesen teszi. Aki szerény, 

az talán nagyon kevés munkát végez, de amibe belefogott, azt teljesen elvégzi. Nem 

menekül, mert nem fél a kevéstől, s örül a teljesnek, bármily csekély az. 

Rendet akarsz magad körül? Én is. De körülményeidnek csak annyiban vagyok 

Istene, amennyiben Istene lehetek elhatározásaidnak, s amennyire önismeretre 

segíthetlek. Engem sem kívülről, sem belülről nem ismer senki jobban, mint önmagát. 

– Ez van.  « 

30. A HAJLÉKTALANOKRÓL 

Médium: 

Jézusom! Egyik testvérem, aki hajléktalanokkal is foglalkozik, szeretné hallani véleményedet 

erről a társadalmi méretű problémáról. 

HANG: 

 » Barátom! A társadalmi problémákat sem felülről, sem alulról megoldani nem lehet. 

Aki ilyesmire vállalkozik, az ezt valójában fedőnévnek használja. Vagy arra, hogy 

anyagi gondjai enyhüljenek, vagy arra, hogy hiúsági ambíciói érvényesüljenek, vagy 

naiv az illető. Az első kettő természetesen együtt járhat. 

Hajléktalanok mindig lesznek köztetek, mert létezésüket kettő kiapadhatatlan forrás 

táplálja. Az egyik forrás azok, akik gazdagodni akarnak. A másik forrás pedig azok, 

akik nem akarnak dolgozni. Mindkét forrás kiapadhatatlan. De a hajléktalanok között 

vannak olyanok is, akik nem önhibájuk miatt hajléktalanok, illetve már nem önhibájuk 

miatt azok. Így a súlyos betegek, a haldokló hajléktalanok. Ezért Nekem segít az, aki 

ezeken segít. – 

Nincs sok mondanivalóm országotokban a hajléktalanokról, mivel egyéni 

döntéseikben nem Tőlem szoktak tanácsot kérni. Legtöbbször akarják és igénylik, hogy 

sajnálatra méltóknak ismerjék el őket mások. – 

Mikor keresztemmel vállamon hajtottak a kivégzésem helyére, s találkoztam 

Engem sajnálatra méltónak tartott asszonyokkal, akkor világosan tudtotokra adtam: 

nem vagyok, és soha nem voltam sajnálatra méltó. Igen gyakran sokkal sajnálatra 

méltóbbak vagytok ti azoknál, akiket anyagi nyomorúságaik miatt sajnálni szoktatok. 

Nektek azt kell megértenetek, hogy az igazi hajléktalan ÉN vagyok, s ezért a sajnálatra 

méltók ti vagytok. 

Amíg azt hiszed, hogy benned hajlékra leltem, addig még ne légy biztos ebben. 

Majd ha környezeted tesz erről neked tanúságot, hogy ÉN benned élek, akkor 

mondhatod, hogy otthont találtam benned. 

Állandó melléfogásotok, hogy emberek felől akartok Hozzám jönni, s nem Tőlem 

indulva az emberekhez. Nem a hajléktalanoktól indulva találsz Hozzám, hanem ha 

hajlékot adsz Nekem, találsz megfelelő teret a szolgálatomra. – 

Gyakran mondjátok, amit Én mondtam: „Éheztem, s enni adtatok... amit egynek 

tettetek, nekem tettétek.” Azt mondjátok: „Lám, mégis embereken kell segítenünk, ha 

Jézushoz akarunk jutni, s nem Jézushoz kell mennünk, ha embereket akarunk 



fölkarolni”. Nincs igazatok. Mondjátok tovább, amit akkor mondtam, mikor 

azonosítottam Magamat a nincstelenekkel. Így mondtam tovább: „Azok pedig majd 

kérdezni fogják: Urunk, mikor láttunk Téged éhezni...stb.” 

Ők tehát nem is tudták, hogy Nekem segítenek. De hogy bennük élek, mint 

Szeretet, azt tudták magukról, és tudták róluk mások. 

Tehát azok, akikkel együtt élsz, azok vegyék észre, hogy te Én vagyok, és te tudd, 

hogy Én te vagyok. Akkor minden hajléktalanban Engem úgy fogsz szolgálni, arra 

fogsz hatni, hogy befogadjanak Engem úgy, mint te befogadtál Engem. 

Te ne árts soha senkinek! De neked előbb-utóbb feltétlenül ártani fognak az Engem 

be nem fogadók, ha te befogadtál Engem. Ismétlem: Te ne bánts senkit, de ha téged 

sohase bántanak, akkor tudd, nem élek megfelelő módon benned. Ez így igaz az idők 

végezetéig. – Saját háza népe lesz ellensége annak, aki Engem befogad. 

Azt, hogy miből élsz meg, ne keverd össze azzal, hogy segítened kell a 

rászorulókon, ha egyszer benned élek. 

Isten Országát és annak igazságát keresni, amihez minden hozzáadatik, azt jelenti, 

hogy az Engem keresés, a Velem foglalkozás kiszorítja a miből élés, a gondban levés 

lehetőségét. 

Kérdező testvérednek üzenem: éles kritikai érzékkel rendelkezik. Önmagában ez 

nem érték. Egyetlen képesség sem érték önmagában. Minden képességet a cél minősíti, 

amire használják, és a szándék, amivel átitatják. SZÁNDÉK ÉS CÉL! Ez dönti el azt 

is, hogy mennyire építő valakinek a kritikai érzéke. Az lényegében nem érdekes, hogy 

MIT csinál valaki. Hogy MIÉRT ÉS HOGYAN csinálja. Ez a döntő. Aki nem erre 

teszi a hangsúlyt, az lelkiismeretét megnyugtatni próbáló pótcselekvéseknek adja át 

magát. Ne játszadozzatok Velem! Vegyétek magatokat komolyabban! 

Szeretlek benneteket. De ez nem elég! Ha bennetek, a szívetekkel szeretek, ez 

boldogíthat csak titeket. Ez semmivel sem pótolható. Így vagyok pótolhatatlan 

mindegyiktek számára. 

Ha testvéred ezt megérti, akkor mindenre lesz ideje. Ahol Én megjelenek, ott 

megáll az idő, bármennyire is gyorsuljanak föl az események. A Velem való kapcsolat 

akkor életszerű, ha állapotszerű, vagyis ha időtlen.  « 

31. HOZZÁÁLLÁSUNK A PAPOKHOZ 

Médium: 

Uram! Az egyik közösségben valaki anélkül, hogy a többiekkel előre megbeszélte volna, 

felkért egy papot, hogy látogassa meg e közösséget, s beszéljen nekik. Ez az illető úgy 

gondolja, hogy a róm. kat. Egyházban nélkülözhetetlen a pap. Mikor intézkedését közölte a 

többiekkel, akkor egyik közösségi testvér méltatlankodott a pap meghívása miatt. Ezután arra 

kért engem, hogy kérdezzelek meg, mi a Te véleményed erről az esetről? 

HANG: 

 » Barátom! Véleményem a következő: Ha közösségetekbe valaki papot hív, az nem 

baj. Ne féljetek a papoktól! Bármilyenek is, rátették életüket valaha egy ügyre, melyet 



szentnek tartottak. Az egy más téma, hogy amire belülről rátették életüket, az egyre 

inkább úgy mutatkozik meg kívülről, hogy bizony a kettő nem fedi egymást. – 

Kétségtelen, hogy sok pap nem akarja tudomásul venni, hogy álma és a valóság 

nagyon különböző, és ezért felülről, hatalmi, főtisztelendői szavakkal erőlteti másokra 

azt, amit belül már maga sem él, hogy tudniillik a szertartások – és most főleg a 

szentségek kiszolgáltatására gondolok – önmagukban magatartást formáló erők 

lennének. 

Legtöbb pap úgy teszi önmaga számára elviselhetővé a főtisztelendő életet, hogy 

mindent, amit csak lehet – s végső soron mindent lehet – misztériumba burkol. – 

Ne féljetek a papoktól! Amit mondanak, az titeket – akik ismeritek szavaimat, 

szándékomat – csak erősít. Ha szövegében felismertek Engem, akkor azért, ha nem, 

akkor meg azért. 

Formai hibákon se akadjatok fenn! Értem ezalatt, ha előre nem beszélte meg valaki 

a közösséggel, s úgy intézkedett. Szóvá kell tenni, hogy ez nem helyes, de nem szabad 

komoly problémát csinálni belőle. Végeredményben nem dolgoztak Ellenem.  « 

32. HA EGYESEK EL AKARJÁK HAGYNI A KÖZÖSSÉGET  

Médium: 

Uram! Testvérem arról panaszkodik, hogy közösségében van olyan, ki azért akar elmenni a 

közösségből, mert testvérem kemény bírálattal illette az Egyházat. Kérlek, mi erről a 

véleményed? 

HANG: 

 » Ha valaki azért akar elmenni a közösségből, mert ott szidják Egyházamat, attól 

elnézést kell kérni, és meg kell ígérni, hogy ez a jövőben nem fog előfordulni. 

Egyházamnak mindenképpen értéke, hogy az Enyém! Ne azonosítsátok Egyházamat az 

egyháziakkal. Egyházamat, akár katolikus, akár más jelzővel ellátott, soha se szidjátok, 

de az egyháziak hibáit szeretetből, a javítás szándékával ki kell tudni mondani, mert 

ilyen értelemben feleltek egymásért, vagy inkább így mondom: feleltek magatokért. 

Vigyáznotok kell, nehogy bűnrészesek legyetek hallgatásotok által. De arra is 

vigyáznotok kell, nehogy vétkezzetek beszéddel szeretetlenségetek által. 

Sokszor és sok mindenben nem könnyű világosan látni. Ez főleg papoknak nehéz. 

Neveltetésük nem erre készítette fel őket. Ti ne várjátok el mindenkitől, hogy gyorsan 

és örömmel lásson úgy Engem, mint ti láttok. Nagyon kevés embernek adatott olyan 

lehetőség, mint nektek e téren. Főleg papoknak nem adatott. Nekem is főleg papok és 

főpapok voltak elítélőim, s közülük legtöbb valóban nem tudta, hogy mit tesz. 

Bizony meg kell tanulnotok várakozni. Nem megalkudni! Várakozni! Akár 

évezredekig is. Aki tudja, hogy örökké él, annak ez korántsem kibírhatatlan. 

SZERETNI nem jelenti azt, hogy föl kell adnotok azt, amit jónak láttok, hanem azt 

jelenti, hogy mások, ha jó szándékúak, akkor le tudják olvasni rólatok életem, 

szeretetem boldogító hatását. 



Nem lehet a szeretet határát illetően szempont az, hogy hol térnek el mások az Én 

tanításomtól. Szempont az, hogy mennyire tudjátok rugalmassá, simulékonnyá tenni a 

Tőlem kapott tanítást. A szempont az, hogy boldogítóan tudd alkalmazni magad és 

mások számára a Tőlem hallottakat. Ezért mondtam el azokat! 

Nem jó-ként, csak jobb-ként fogadják el azok, akiknek elmondjátok. Legtöbbször 

éppen az a baj, hogy sokan úgy vélik, valami jót akartok tőlük elvenni anélkül, hogy 

jobbat adnátok helyette. Azt kell elérnetek, hogy az a jó, amit birtokolnak, elégtelennek 

tűnjön annak a jobbnak hatására, amit ti fölkínáltok. Azt kell megértetnetek, hogy az a 

jó, amit jelenleg birtokolnak, mint ismeretet, az valóban jó, de nem igaz. Amit pedig ti 

mondotok, az jó is, meg igaz is. Tehát nem elég, ha azt érzik ki szavaitokból, hogy a ti 

mondanivalótok bár igaz, de nem jó. 

Meg kell hogy értsél! – Nem úgy van, hogy valamikor valamit tanultál, abból vagy 

azért élni képes vagy, az mindegy. Nem mindegy! Úgy van, hogy AZÉRT kell élned. 

Az ABBÓL élés ferde útra visz. Még a pokolban is Belőlem élnek, de nem Értem! Az 

Értem-élés éppen azt jelenti, hogy ha nem tudod, mit kell tenned, akkor ne tegyél 

semmit. VAN termékeny semmittevés. Tolsztoj HÁBORÚ ÉS BÉKE c. könyvében az 

a tábornok nyerte meg a háborút, aki a legkevesebbet cselekedett, de legtöbbet 

imádkozott, és ezt tudatosan csinálta. – 

A Bokornál is sok a ferde nézet. A Bokor az ÉN Egyházamnak kétségtelenül 

legegészségesebb magja. De az EGYHÁZAMNAK magja. A Bokrot képviselők 

koncentráltan több támadásnak vannak kitéve, mint bárki más. De nem szabad, hogy 

szerepcsere történjék. Nem szabad, hogy ők legyenek a támadók! 

A Bokor szívvel-lélekkel ez: NINCS VISSZAÜTÉS. Tehát még ez sincs! Támadás 

semmiképpen. Az Isten Országáért vívott erkölcsi csatában a támadó a biztos vesztes. 

A támadást elviselő, de a harcról le nem mondó, a győztes. Győztes akkor is – főleg 

akkor – ha keresztre szegezik. Gyanús az a tűz, melyről harsogni kell, hogy ég, 

melegít, világít. 

Nem az az Énáltalam élő közösség, ahol egy eszme jegyében jönnek össze 

emberek, hanem az, ahol azért jönnek össze, mert külön-külön, egyénenként 

közösséget igényelnek, egyénenként közösségben vannak Velem, Jézussal. Ha egy 

ilyen közösségből valaki elmegy, az az ördög műve. – Mert egy ilyen közösségben 

nem ember a vezető, hanem a Lelkem. Lelkem pedig abban tud leghatékonyabban 

működni, aki a legalázatosabb. A legalázatosabb pedig az, aki a legnyitottabb a jobb 

felé, és aki ilyen állapotban minden szenvedést és szolgálatot vállal a megismert 

legjobb megvallásáért. 

Engem bár úrnak mondanak enyéim, de mindegyik tudja, hogy azért vagyok 

közöttük, hogy szolgáljam őket, és nem azért, hogy ők szolgáljanak Engem. Ezt azáltal 

értem el, hogy nem értük, hanem magamért vállaltam felelősséget. 

Értsétek már meg: nem lehet másokért felelni! Mint ahogy nem mutogathat senki 

vádlón másokra azért, mert nem talált Rám. Mindenkinek szívébe írtam Magamat. 

Legyetek elnézőbbek egymással. Ne féltsetek se Engem, se Egyházamat. Magatokat 

féltsétek! Kevés, nagyon kevés az idő! Mit mondjak még? Az a harminc év, melyről 



nem ír a Biblia, nem volt életemben jézustalan időszak. Jézus csak jézusi tud lenni. A 

Názáreti Ácsban is és bennetek is. 

Nem az eredmény a fontos, hanem a forrás. A forrás pedig egyedül és kizárólag az 

Általam megteremtett benső béke. Értem élni másképpen nem lehet. Ha ez nincs meg, 

akkor vissza kell vonulni. Legtöbb jó szándékú ember azért hagyja el a közösséget, 

mert azt éli meg, hogy békéjének elvesztése után nem talált rá az ÉN békémre. És igaza 

van. Mert a szív békéje nem a temetők békéje. 

A szív békéje valójában nem a rend nyugalma csupán. A szív békéje a sokféle 

hatásnak és támadásnak kitett léleknek szinte állapotszerű küzdelme az egyensúly 

megteremtése érdekében. E küzdelem pedig abban áll, hogy törekszik átvenni Tőlem 

azt a békét, melyet Én nem úgy adok, mint a világ, vagyis mások legyőzése által. E 

béke kizárólag önlegyőzés, tanulékonyság, nyitottság, és főleg Hozzám való hűség 

igénye által fogadható be. 

A szeretet a fontos. A szeretetet nem lehet intézményesíteni. A szeretetet sem 

létrehozni, sem fenntartani nem lehet megszervezés által. A szeretetet, ha igazi, akkor 

csak élni lehet. Nem is lehet vele mást csinálni. Ez azt jelenti, hogy akkor igazi, ha 

békét árasztó jóakarat és ugyanakkor feszültséget hordozó dinamizmus. 

Aki szeret, az mindig csinál valamit, akár befelé, akár kifelé, de sohasem tétlen. A 

termékeny semmittevés az látszat-semmittevés. Az nagyon is hatékony munka befelé. 

Aki Értem él, az sok mindenért élhet, csak önmagáért nem. Az önzés és az Értem-élés, 

ezek egymást ütő fogalmak. Aki a közösségért él, mert tudja, hogy ott Nekem helyem 

és feladatom van, az mindenkit szolgálni akar. E tevékenységben akar első lenni. – 

Szolgálni, rabszolgálni, vagyis rabszolgamunkát is vállalni tudni, s ugyanakkor 

benső szabadságban, megkötözöttségektől mentesen élni, ez a CÉL, az IRÁNY, ez a 

Lelkemre hallgatás következménye. 

Az élet nemcsak bonyolult. Egyszerű is. Ez azt jelenti, hogy csak elvben kell 

szeretni mindenkit. Gyakorlatban csak azt, akivel éppen kapcsolatban vagy. – 

Egy olyan közösségben, melyben bárkiben, tehát benned is jelen lehetek 

működően, ott csak az a pap fogja magát jól érezni, aki kereső ember. Legtöbbjük már 

nem is tehet arról, hogy nem kereső. Legtöbben úgy gondolják, hogy csak mások 

szorulnak rájuk. De ez áll rátok is. Aki tanításommal azonosul, az nekem testvérem, 

nővérem és anyám, mivel egy vagyok azzal, amit örömhírnek neveztek. – 

A Bibliának szinte minden sora alkalmas arra is, hogy Hozzám vigyen, de arra is, 

hogy elvigyen Tőlem bárkit, függően attól, hogy mennyire személyes a kapcsolatunk, 

belsőleg mennyire függetlenült az intézményességtől valaki. 

Újra mondom: A szeretetet nem lehet intézményesíteni. Az Én közösségeimben 

nem lehet egy karmester, aki pálcájával dirigál. Ilyesmit a Szentlélek elvisel ugyan, de 

nem szentel meg. Vagyis az Én békémet nem továbbíthatja, bármennyire is szeretné. 

Egyházam a szabadon szeretők – szeretni másképpen nem is lehet – szolgálatának 

műhelye kell hogy legyen. Mivel ez csak elvileg határtalan, gyakorlatilag szűkre 

szabott a létszáma. Nem is szabad engedni az elvi út kísértésének. Tehát annak, hogy a 

számszerű növekedés érdekében lemondjatok a keskeny útról. Lelkem a REND lelke. 



Nehezen tud ott működni, ahol emberi okoskodásokkal, törvényekkel, rendeletekkel, 

előírásokkal, várakozás nélküli elvárásokkal, törtető versenyekkel igyekeznek 

megkönnyíteni munkáját. 

AZ ISTEN LÉLEK, ÉS AHOL A LÉLEK, OTT A SZABADSÁG. (2Kor. 3:17)  « 

33. A TELEFON-SEGÉLYSZOLGÁLATRÓL 

Médium: 

Uram! Egyik testvérem szeretne hallani valamit Tőled a telefon-segélyszolgálatról. 

HANG: 

 » Barátom! Az embereket különböző szempontok szerint, különböző csoportokra 

lehet osztani. Vannak ugyan mindenkire vonatkozó általános elvek, sőt minden EGY 

gyökérből származik, de alkalmazása akkor eredményes igazán, ha megfelelő 

különbségeket állapít meg valaki az embercsoportok között. 

Általános elv az, hogy az ember imádkozó lény. Ti úgy tanultátok, hogy az 

imádkozik, aki lelkét Istenhez emeli. A valóság az, hogy aki felhívja a 

telefonszolgálatot, az is imádkozni kezd a maga módján, mert egy általa lényegében 

ismeretlen és mindenképpen láthatatlan személynek mondja el, önti ki szívét, anélkül, 

hogy ez pénzébe kerülne. 

Valójában azt kellene eldönteni, hogy van-e értelme ennek az imának. Amennyiben 

a tüneti kezelésnek van értelme egy betegség alkalmazásánál, annyiban van ennek is. A 

tüneti kezelés lényegében időhúzás. A pszichológusok által végzett kezelések mindig 

csupán tüneti kezelések. 

Gyökeres orvoslást lelkében mindenki csak Tőlem kaphat, ha hisz Bennem. Aki 

Nekem átadta magát, aki engedi, hogy Én benne éljek, az még ha értékeli is a tüneti 

kezelés kiszolgálását, kénytelen magát mulasztással vádolni. – Aki csak tüneti kezelést 

akar, az nem úgy gondolja, hogy Rám van szüksége. – 

Közösségeitekben képes vagyok gyökeres orvoslást adni. Telefonszolgálatban nem 

vagyok képes erre. Ezt nem is igénylik, sőt tiltják azok, akik e szolgálatot fenntartják. 

Igaz, hogy imádkozik az, aki felhívja az ügyeletet, de az is igaz, hogy az ügyelet 

nem Isten. Mindig téves kapcsolás történik, amikor benneteket hívnak, s nektek még 

lehetőségetek sincs arra, hogy ezt tudassátok a hívóval. 

Az élet nem részekből áll össze. Nem lehet azt mondani, hogy legalább ennyit 

tegyünk meg a lelkileg vergődőkért. Amint nem lehet azt sem mondani, hogy legalább 

a kezét vagy lábát hozza világra valaki gyermekének, ha már az egészre nem képes. 

Nagyon leleményesek vagytok abban, hogy az IGEN és a NEM ne legyen egészen 

sem igen, se nem. Ez a politikusok stílusa. Vajon mikor fogjátok belátni, hogy az 

emberi lelket nem szabad politikai tárggyá silányítani?! 

Én életemet adtam és adom külön-külön mindenkiért. Te a telefonszolgálatban be 

sem mutatkozhatsz. Te nem vagy Isten. Aki hívott, annak nem mondhatod meg, hogy 

Istent hívja fel, s csak utána téged. 



Mikor veszitek észre, hogy mérhetetlen idő-, erő-, pénzenergiát használtok el, s 

még azt sem mondhatom, hogy ezzel legalább valami csekély eredményt elérnétek. 

Még azt sem mondhatom, hogy „vajúdnak a hegyek, és egeret szülnek”. Nem, mert a 

mérhetetlen idő-energia áldozat eredménye még a legjobb esetben is: önámítás. Ennek 

belátására nagyon komoly gondolkodás-átalakítás kell. 

„E szavak nem jöhetnek Jézustól, mert szinte senki – papok, orvosok, 

pszichológusok, betegek – senki nem ért vele egyet” – mondhatjátok. – 

De jusson eszetekbe, hogy éppen a gondolkodás-átalakítás elmulasztása miatt 

pontosan így érveltek Ellenem már kétezer évvel ezelőtt is, és juttattak keresztre: „Ez a 

Jézus nem jöhet Istentől, mert az összes főpap, írástudó és a nép egységesen nem 

ismerik el őt Istentől jövőnek”. 

Újra mondom: a telefon-segélyszolgálat a hívó részéről: bálványimádás. Az ügyelet 

részéről pedig Engem-megtagadás az emberek előtt. A kettő együtt: pótcselekvés, 

kísérlet arra, hogy megtérés nélkül is boldoguljon bárki pszichikai kezelés által.  « 

34. AKI HIÁBA VÁR LEVELET BARÁTJÁTÓL 

Médium: 

Uram! Fiatal, tizenéves testvéreim kéréseit, kérdéseit hozom Eléd. Várjuk válaszodat. 

Egyik testvérem arra keresi a választ, hogy miért nem kap levelet barátjától 

HANG: 

 » Testvéred olyasmit kérdez Tőlem, amit attól kéne megkérdeznie, akitől a levelet 

várja. – 

Mindentudásom számotokra nem való másra, mint tanításra és nevelésre. Ne 

gondoljátok, hogy ez kevés! Éppen ez az, amit rendre elrontanak tanítóitok, nevelőitek 

egyaránt. 

Testvéred kérdése kapcsán is most tanítani akarok. Elsősorban őt, de 

mindannyitokat is. Bárkinek válaszolok kérdésére, abból mindig mindannyian tudtok 

tanulni. 

GYERMEKEM! Te számon kéred barátodtól levelének elmaradását, joggal. Előző 

leveleitek, főleg az utóbbi, ezt nagyon is indokolja. Gyakran van úgy, hogy 

cselekedeteitek rugóit nem látjátok. Még a kifejezetten szándékolt cselekedeteitek is 

gyakran más gyökérből fakadnak, mint amit ti megneveztek. Ezért nincs képességetek 

arra, hogy bárki fölött is jogosan ítélkezzetek. Ti a felszínt látjátok. Ezért van az, hogy 

gyakran félreértitek vagy egyáltalán nem értitek egymást. 

Arra vigyáznod kell, hogy haragos neheztelés föl ne ébredjen benned. Az emberi 

kapcsolatok mindig Tőlem jövő kapcsolatok, ha elbírják a nyilvánosságot. Megszűnése 

is Tőlem jöhet, de lehet olyan, hogy ti rontjátok el. 

Akkor jön Tőlem, ha békével fejeződik be, akkor, amikor egyértelművé válik, hogy 

további fenntartása már nem Hozzám közelít, hanem Tőlem eltávolít. Nagyon sok 

emberi kapcsolat van, melyeknek természetes velejárója az, hogy megszűnnek. Igen, 

mert időszakosan voltak csak megfelelően hatékonyak a szeretet számára. A fejlődés 



éppen azért fejlődés, mert részleteket ismer. Még a házastársi kapcsolatok sem örök 

érvényűek. Egyedül a Velem való kapcsolatra mondható el a maga teljességében, hogy 

lehet örök érvényű, mert Bennem nincs fejlődés. Csak az a hajó áll biztosan, mely 

horgonyát nem egy másik, egy tengeren hányódó hajóhoz erősíti, hanem szilárd 

talajhoz. Ez Én vagyok. 

Ti mindannyian hullámzásban vagytok. Még a legsikerültebb házasság is csak a 

halálig tart. Ha a házastársak közül csak az egyik kapcsolódott Belém, akkor a 

hullámokban – legtöbbször már sokkal a halál előtt – végleg elsüllyed a másik. 

Gyermekem! Az Én szeretetem hozott össze benneteket, de ennek 

megmaradásához sem Én egyedül, sem ti ketten nem vagytok elég. Én nélkülözhetetlen 

vagyok. De mivel kapcsolatotok szabad kapcsolat, ezért múlik rajtad is és társadon is. 

Boldog ember az, aki tud kapcsolatokat fenntartani és tud kapcsolatokat feloldani 

békességben. Feloldás alatt nem azt értem, hogy te szüntesd meg, hanem azt, hogy ha a 

másik megszünteti, ezt tudd mielőbb feloldani. Ezt tanulni kell, éspedig gyakorlás által. 

– 

Gondolkozz el azon, hogy kik hagytak el eddig. De ne azon, hogy miért hagytak el, 

hanem azon, hogy ezeket hogyan dolgoztad fel. Ez segíteni fog a jövőben. 

Tehát kérdésedre visszatérve: nem az a lényeg, hogy ő miért nem ír, hanem az, 

hogy ezt te hogyan dolgozod fel magadban. A te békéd, boldogságod nem függhet 

mások cselekedeteitől. Egyedül a te hozzáállásodtól. 

Örülök, hogy gyakorlatiasan tudsz gondolkodni, de azért neked is többet, sőt így is 

mondhatom, mert eddig nem tetted, neked is buzgón kéne imádkoznod bölcsességért és 

erőért, hogy amit bölcsen látsz, azt bátran tudd vállalni, megtenni. 

Örültem kérdésednek. Örülnék, ha örülnél válaszomnak, és többször foglalkoznál 

vele. Mert sokkal több ebben a pillanatnyilag még számodra homályos, rejtett tanítás, 

mintsem első elolvasásra átláthatnád.  « 

35. EGY ÁLOM MAGYARÁZATA 

Médium: 

Jézusom! Egy álom magyarázatát kéri Tőled egyik testvérem. 

HANG: 

 » Örömmel teszek eleget e kérésnek. 

A várszerű kőépület teraszaival külső biztonság, melyről kitekintés nyílik a világra. 

Az a hideg és magány, amit akkor átéltél, azt érzékeltette, hogy mégsem elégíthet ki, 

nem boldogíthat, nem biztosíthat jó érzést a kívülről jövő bizonyosság, még akkor sem, 

ha nem okoz kifejezetten zártságot, ha teraszaival lehetőséget is nyújt arra, hogy 

kitekinthess a világra. A csigalépcső életed útját jelképezi. A lefelé haladás jelenti 

érdeklődési irányodat, melyben akkor még több volt a kíváncsiság-rugó, mint az 

elmélyülési vágy. 

A Mária-jelenés éppen azért töltött el félelemmel, mert lefelé és nem fölfelé 

haladtál. Lesz örömöt okozó Mária-élményed, ha fölfelé indulsz életed csigalépcsőjén. 



Nem a Gonosztól volt az a jelenés! Sokkal jobban szeretlek annál, semhogy 

engednélek ördögi félelembe esni. Te ott és akkor emberi félelmet éltél meg. Mint 

mikor egy édesanya megijeszti gyermekét, s így óvja tűztől, víztől, áramütéstől. 

Mária ijeszteni is tud. De ez építő ijesztés. Igaz, nem vigasztal, de nem is keserít el. 

Nem buzdít, de kétségbe sem ejt. Feladata az építés. Téged épített e jelenés. 

A hideg magány csak fölfelé kapaszkodva vált át meleg, igazi barátokra találásra. 

Ismétlem. Ha nem a könnyebbet, a lefelé haladást, hanem ennek ellenkezőjét választod, 

akkor Mária nem félelemmel, hanem meleg bátorsággal tölti meg szívedet. – 

Akár elmélyülésnek, akár fölfelé kapaszkodásnak nevezem azt, amire Mária téged 

is tanítani akar, az mindenképpen szárnyakat igényel. – 

A lélek szárnyai az imádság. Csak ennek segítségével lesz megfelelően meleg és 

magányt feloldó az életed. Mária jó anya és jó nevelő. Örülj, hogy találkozhattál vele. 

Amint egy anya fél, mielőtt megszülte gyermekét, de utána örül, mert valami új élet 

született a világra, úgy a te hajdani félelmed után el kell jönnie az öröm órájának, mert 

akkor benned, veled és általad valami új életszemlélet indul el egy olyan jézusi élet 

irányába, mely nemcsak a te örömödet fogja szolgálni. 

Gyermekem! Csodálatosan szép, nagyszerű isteni kaland előtt állsz. Használd 

szárnyaidat, az imádságot, vonzódj a magas, magasztos élet felé, keress ilyen 

barátokat, közösséget! Akinek sokat adok, attól sokat is követelek. Ó, bár tudnál úgy 

bízni Bennem, mint én tebenned!  « 

36. A HÉTTÖRZS ALAPÍTVÁNYRÓL 

Médium: 

Jézusom! Nagyon köszönöm a mai napra esedékes szentírási részt. Úgy gondolom, helyes 

most föltennem Neked kérdésemet a Hét Törzs Alapítvánnyal kapcsolatban. 

HANG: 

 » Először megfogalmazok egy alapszabályt, aztán ezt alkalmazom rád elvileg, majd 

egészen konkrét választ kapsz Tőlem magatartásodat illetően. 

Ezzel az alapítvánnyal kapcsolatban alapszabály a következő: csak olyanoknak 

érdemes ebbe beszállni, akik vagy gazdagodni akarnak, vagy segíteni másokon úgy, 

hogy gazdagokat is gazdagítanak közben. Ennek az alapszabálynak rád alkalmazása 

egyértelmű. Gazdagodni nem akarsz. Valójában elsődlegesen az sem célod, hogy 

másokon segítsél. 

Tőlem azt tanultad, hogy add oda másoknak, ami a tiéd, vagyis szegényítsd 

magadat. Ennek természetes következménye a másokon segítés, de indítórugója a 

szegényítés. 

Ennek egyszerű magyarázata az, hogy a Mennyek Országába hívom, és Atyám 

áldottainak mondom azokat, akik másokon segítenek, de Magamat azokkal 

azonosítom, akiken segíteni kell. – 



Amennyire szegényíted magad kedvemért, úgy és annyira vagyok veled EGY. Az 

Atyám áldottainak, tehát a segítőknek ezt mondom: „Éheztem és ennem adtatok.” 

Tehát a szegényekkel azonosítom Magamat. 

Aki azért akar gazdagodni, hogy másokon segítsen, annak jusson eszébe a 

Miatyánk ezen kérése: „Ne vígy minket a kísértésbe.” Sokan esnek bele abba a 

kísértésbe, hogy eszmét védjenek vagy támogassanak. Ettől már csak egy lépés a 

vívmányok megvédése érdekében vívott harc. Ilyen és ehhez hasonlók teszik csatatérré 

a földet. 

Ha Engem igazán szeret valaki, az mindenképpen segíteni fog a rászorulókon, de 

ez, mint cselekedet, nem cél. Ez következménye lesz annak, hogy valaki Velem 

azonosult, hogy Lelkem irányítása alatt értelmesen lemond arról, amije van. Ilyen 

értelemben tehát nem a segítés az elsődleges, hanem a szegényítés az Én kedvemért. 

Tudom, e kettő nem lehet meg egymás nélkül, de a hangsúly a szegényítésen van 

elsődlegesen: „Boldogok a szegények...”. 

Most pedig konkrét választ adok magatartásodat illetően. – Téged barátod kért 

meg, hogy szállj be ebbe az alapítványba az ő kedvéért. 

Nagyon nagy és szent kapcsolat a barátság. – Mikor Mária Magdolna a drága 

kenetet Rám öntötte, zúgolódtak a tanítványok. Pazarlásnak minősítették. Én akkor 

Magdolna pártjára álltam. – 

Ha barátodnak szüksége van két belépőre ebbe az alapítványba, akkor állj mellé, de 

úgy, hogy mindkettőtök a saját pillanatnyi látásán belül nyugalmat, békét találjon. 

Te nem értesz, és nem is akarhatsz érteni ehhez az alapítványhoz. Ő ért hozzá. 

Bedolgozta magát ebbe. Neked úgy kell barátod mellé állni, hogy benső látásod csorbát 

ne szenvedjen. Szegényíteni kell magadat úgy, hogy sem most, sem a jövőben ezáltal 

ne gazdagodj, s még ennek kísértésébe se essél. 

A barátság szent dolog. Add át a tizenkétezer forintot barátodnak. A te 

lelkiismereted illetékessége eddig terjed. Mivel ő jobban ismeri ezt az alapítványt, 

tegyen belátása szerint, de a te nevedet hagyja ki. Különben árt neked. 

Tartózkodj minden pénzügyi dologtól. Én istállóban születtem, ahová temettek, az 

is idegen emberé volt, s e két pont közötti feszültségben, mint fizetés nélküli 

vándortanító, elmondhattam, hogy a rókáknak barlangjai vannak, a madaraknak 

fészkei, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtsa. Volt egy tanítványom, aki a pénzt 

kezelte: Júdás. Volt egy másik, aki nagyon ismerte a pénzt, mivel vámos volt: Lévi. 

Még nevét is megváltoztatta, mikor Hozzám szegődött: Máté, az evangélista. 

Nagyon szeretlek benneteket. Nem vagytok egyformák. És nem különb az egyik a 

másiknál. 

Neked ebben az ügyben ez az üzenetem: szegények mindig lesznek köztetek. A 

szegénységet megszüntetni nem lehet. Ha azt mondtam volna, hogy szüntessétek meg a 

szegénységet, lehetetlenséget kértem volna. Szegényítést kérek tőled. Erre képes vagy. 

Ez legyen a Tőlem kapott program. Ne a gazdagodás, hogy segíthess. Jobban jársz, ha 

rászoruló maradsz, mintha azt élnéd meg, hogy rád szorulnak mások. 



Jó az, hogy barátod felhozta ezt az alapítvány ügyet, így lehetőségem lett 

kitisztázni ezt benned.  « 

37. ISMÉT EGY ÁLOM MAGYARÁZATA 

Médium: 

Jézusom! Ismét egy álom magyarázatát kéri Tőled egyik testvérem. Álma tömören ez volt: 

kőművesek dolgoztak náluk, és testvérem édesanyja sörért küldte őt. Sötét volt. Az égen az 

égitestek összeolvadtak. 

HANG: 

 » Barátom! Az álmok nem hazudnak. Az álmok csodálatos képrejtvények, melyek 

mindig tartalmaznak megszívlelendő gondolatokat. 

Testvéred álma két külön részből áll, és két különböző tartalmú világra hívja fel a 

figyelmet. 

A kőműves e világ építésze, és a sör szintén ennek a világnak örömszerző eszköze. 

Testvéred számára az ő édesanyja ebben a világban akar olyan otthont biztosítani, 

melyben e világ kábulatát elő lehet idézni. E kísértésnek minden anya ki van téve a 

Földön. – A sötétség e kívánság meggondolatlanságát szimbolizálja. Az a látomás, 

mely az égitestek összeolvadását mutatta, azt jelenti, hogy testvéred lelkében már nem 

talál otthonra e mulandó világ mulandó bódulata. Nem, mert valósnak azt látta, amit 

látott, és ez is a valóság! Elmúlik ez a világ! 

Sajnos, nehezen tudom érzékeltetni, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket. Hogy 

miért, arról éppen e testvérednek tettem már némi észrevételt. Most újra arra teszem a 

hangsúlyt: MINDEN PILLANAT AZ UTOLSÓ! Előre nézve – és fontos, hogy ez 

történjék – csak utolsó lépés van. 

Csak visszanézve van utolsó előtti stb. lépés. Haldoklásotok születésetekkel 

kezdődött. Ti mindent elkövettek, hogy ezt elfelejtsétek. Én mindent elkövetek, hogy 

ezt eszetekbe juttassam. – Aki azt mondja, hogy ő biztosan megéli, vagy akár a világ is 

biztosan megéli 94-et, az vagy nagyképűen ostoba, vagy sugallat birtokában van e 

téren. – Ami biztosan Tőlem van, az az, hogy minden perc utolsó és egyetlen. Vagyis 

az időben nincs visszaút. 

Testvérednek továbbra is tudnia kell, hogy ami mulandó, legyen az akár égitest, 

akár iskoladolgozat, az mind eszköz arra, hogy ami örök – szeretetkapcsolatotok 

építése, ápolása – az megvalósítható legyen. 

Minden, ami mulandó, az alkalom, talentum arra, hogy még több és szerteágazóbb 

lehetőséget produkáljon az örök értékek, szeretetkapcsolatok építésére, ápolására. 

Testvéred gyakran örömöm és vigasztalásom Nekem. Bárcsak jobban észrevenné, 

hogy minden örömének és vigasztalásának Én vagyok igazi forrása!  « 

38. MAGYARÁZATA LÁTOMÁSOKNAK 

Médium: 

Uram! Egyik testvérem választ vár tőled. Vagy inkább úgy mondom, üzenetedre számít. 



HANG: 

 » Barátom! Állom a szavam. Amit már üzentem testvérednek, azt most 

megvilágítom. 

Sokféle módon szoktam üzenni enyéimnek. Van, hogy sugallatokkal, mint neked, 

és van, hogy képekben, mint neki. Álomban, ébrenlétben egyaránt hordoznak 

üzeneteket Tőlem számára az általa meglátott képek. 

Mivel sem a sugallatokat, sem a képeket nem úgy adom, mint kész téglákat, hanem 

inkább úgy, mint feldolgozandó anyagot, ezért időt, energiát kell szánnotok arra, hogy 

a Tőlem kapott gondolatokat életetekre ebből a nyersanyagból kibányásszátok, s 

alkalmazzátok. E téren úgy járok el veletek, mint a virágokkal. Esőt, talajt adok, de a 

virág feladata, hogy a neki megfelelő módon építse be ezeket önmagába úgy, hogy 

segítse növekedését, önnön kibontakozását. 

Testvérednek a Tőlem kapott képek mindegyike termékeny anyag arra, hogy 

felhasználja lelki fejlődése érdekében. Neki tudnia kell, hogy nem helyette, hanem vele 

és érte akarok együttműködni. Ha valamit nem ért, akkor forduljon Hozzám, kérjen 

meg, hogy legyek segítségére. De segítségére, és nem helyette! Ez, ha jól belegondol, 

számára kitüntetés! 

Mikor valaki helyett kell csinálnom valamit, ott már baj van. Ebbe most nem 

mélyedek bele, csak annyit mondok, hogy a pokol, a kárhozottak helyett sok mindent 

meg kell tennem az enyéim érdekében. Boldogító az, ha partnere, munkatársa, segítője 

lehetek valakinek. 

Testvéred idézze csak vissza a képeket, melyeket látott. Ha Velem együtt 

boncolgatja, ez bizony gazdagítani fogja őt lelkileg, s olyan testvéremmé válhat ezáltal, 

hogy áldás lesz mások számára. 

Az ne zavarja őt, hogy problémaerdőben hagyom járni. Nem egyedül jár. Vele 

vagyok. Legyen ez mindkettőnk öröme. 

Ossza meg Velem bánatát, s Én megosztom vele örömöm. Ossza meg Velem 

gyengeségét, s Én megosztom vele erőmet. Szeretetünk közös és kölcsönös, vagyis 

hatékony.  « 

39. MAGYARÁZAT MÁRIÁRÓL 

Médium: 

Jézusom! Egyik testvérem választ vár Tőled Máriával kapcsolatban. Ő nem akar látni 

képeket. Ennek ellenére látta egyszer Máriát, mégpedig szomorúnak. 

HANG: 

 » A képek, melyeket nyújtok testvérednek, éppen azért mondhatók hitelesnek és 

Tőlem valóknak, mert ő erőszakosan nem akarja, hogy legyenek látomásai. Pontosan 

ellenkezőjét akarja. – 

Gyermekem! Mária igenis örül kívánságodnak! Örül, mert te valójában egy 

gyerekes kíváncsiságot ebrudaltál ki életedből. Mária nem örül, ha azt kérik tőle, hogy 

gyerekes kíváncsiságot elégítsen ki. 



Soha nem haragudott rád Mária. Volt, amikor szomorúan nézett rád. Ez akkor volt, 

mikor látta rajtad, hogy nagyobb fogékonyságot, érdeklődést tanúsítasz lényegtelen 

dolgok iránt, mint kellene. Ezek nemcsak külső, hanem belső dolgok is. Például, ha 

fontosabbnak tartod azt, hogy mit gondol rólad az Isten, mint azt, hogy te mit gondolsz 

Istenről. Ez utóbbi a lényegesebb nálad. – 

Mária szomorúságát inkább azok idézik elő – látva téged – akik lelki fejlődésedet 

felhőtlenebbé tehették volna, de nem tették. Nem tették, hanem ehelyett úgy gondolták, 

hogy ők jobban tudják azt, amit Isten rólad gondol, s neked kötelességed, hogy higgy 

nekik. Tehát nem miattad, hanem érted szokott Mária szomorkodni. Ez ismét csak 

örömforrás és bátorítás számodra.  « 

40. AKI NEM TUD EGYÉRTELMŰ LENNI ÉLETTÁRSÁVAL KAPCSOLATBAN 

Médium: 

Uram! Tisztelettel kérem véleményedet egy olyan emberről, aki nekem sokat segített már, s 

aki hites feleségétől elválva egy olyan élettársat választott magának, aki mellett rengeteget 

szenved, de akitől elválni nem tud. 

HANG: 

 » Barátom! Ez az ember a lelke mélyén egy igazi gyermek. – Mondtam annak idején, 

hogy legyetek olyanok, mint a gyermek. Ez a vágyam benne nagy teret nyert. De neki 

tudnia kéne, hogy a gyermeki lelkületnek felelőtlenséget nem szabadna hordoznia 

magában. Állítom, hogy hites feleségétől nem szenvedett annyit, mint a mostani 

élettársától. Azt sokkal könnyebben el tudta küldeni, azzal egyértelműbben tudott 

szakítani, annak ellenére, hogy több gyermekének is anyja, s eskü alatt tett ígéretet 

Nekem arra, hogy semmiféle viszontagságban el nem hagyja őt. 

Nem tudok segíteni sorsán, mert nem Tőlem kér tanácsot. Ha Tőlem kérne, akkor 

tudná, hogy mi a teendője. Sokszor és sokat fordul Hozzám, de nem tanácsért, hanem 

azért, hogy az ő akaratának hogyan tudna érvényt szerezni. Ezért kár Hozzám fordulni. 

Nem szeretném őt, ha az ő akaratát akarnám. 

Szeretetem lényegéhez tartozik az, hogy saját akaratomat akarjam a 

teremtményeim számára is. Egyszerűen azért, mert számukra minden más káros. 

Hogy segíthetnék bárkinek abban, ami az illetőnek kárára van?! Hogyan 

dolgozhatnék Magam ellen?! Ezt ti teszitek önmagatokkal, és akkor még Engem 

vontok felelősségre azért, hogy nem vagytok boldogok. 

Szegény, szerencsétlen gyermekeim! Nem engeditek, hogy segítsek, s utána 

szidtok, hogy nem úgy alakul életetek, ahogy elgondoltátok. 

Tudom, ti mindig olyanok akartok lenni, mint Én, az Isten. Én is azt akarom, hogy 

olyanok legyetek, de ne AZOK. Amint Én a magam szintjén, úgy ti a magatok szintjén 

legyetek tökéletesek. Olyan TEREMTŐ ISTEN, mint Én, nem lehet több. 

Tökéletességemnek ellene mondana, ha kettő lehetne Belőlem. 



Barátod nem azt kutatja, hogy Én ki vagyok, és mit akarok. Ő ezt nem kutatja, 

hanem azt szeretné, ha csupán annyiban szólnék bele életébe, amennyiben nem Én, 

hanem ő jónak és helyesnek ítéli. Ne akarjon Isten lenni. Nem lehet Belőlem kettő.  « 

41. ZAVARÓ HÍREK A VILÁGVÉGÉRŐL 

Médium: 

Uram! Egyik testvéremet lelkileg megzavarja az a sok beszéd, melyet mostanában a közeli 

világvéggel kapcsolatban lehet hallani. Te most mit mondasz erről? 

HANG: 

 » Válaszolok kérdésedre, s rád bízom, hogy válaszomból mit adsz tovább a 

kérdezőnek. Nem vagy automata, mint ahogy azok sem voltak azok, akik a Bibliát 

írták. Így felelősség is terhel. Ezt fontos tudnod. 

1. Amint kétezer évvel ezelőtt, úgy most is mondom: nem tudjátok sem a napot, 

sem az órát. Igaz, elmondtam azt is, éspedig korholóan, hogy sajnos mivel az idők 

jeleit nem figyelték, így nehezebben, sőt sehogy sem ismertek fel Engem. 

Az idők jelei ma azok, melyeket már nem lehet észre nem venni. Az ózonlyuktól 

kezdve a víz- levegő- élelemszennyeződés, az idegzetet messze megterhelő romboló 

élmények gazdasági, politikai, közbiztonsági területeken. Igen, ezek katasztrófa-jelző 

tények. – De ne mondj időpontot. Az időpont tudása nem segítené elő senkinél a 

szeretet növekedését, csupán önző célokra fordítanák az emberek. 

Az csapda, hogy gondolkodás-átalakítást eredményezne. Gondolj csak arra: 

Testvéred azonnal így okoskodott: „Ha 98-ig vége a világnak, akkor nem érdemes 

érettségire se készülni.” – Ezt eredményezi: egyéni, önző kalkulációt, ha valakinek 

nincs szándékom szerinti átalakított gondolkodása. 

Ha valaki szívem szerint gondolkodik, annak a pontos idő ismerete így indítja el 

gondolatait: „Van még öt évem? Komolyan kell vennem minden pillanatomat. 

Árasztani és növelni kell mindenki iránt szeretetemet. – Persze pontosan ezt kell 

csinálnom akkor is, ha csak egy órám van csupán vagy akár ötven évem. – De akkor 

meg teljesen felesleges tudnom az időt, mivel így is, úgy is a jelen megszentelése a 

feladatom.” 

Lám, az időpont tudása semmi haszonnal nem jár, csak legfeljebb kárral, mert 

értelmetlenné akarja tenni a jelent. Pedig éppen CSAK ennek van értelme, értéke. 

2. Testvéred kérdezi, hogy mi lesz családjával, szüleivel, ha jön a vég. – Íme a 

válaszom: 

Tudnotok kell: értetek mindent megteszek, de helyettetek semmit. Hogy kivel mi 

lesz, azt az illetőtől magától kell megkérdezni. 

Semmi kétséget sem hagytam a tekintetben, hogy milyen feltételei vannak az örök 

boldogságnak, és milyen feltételei vannak a boldogtalanságnak. Nincs ingajárat. 

Mindenkinek önmagában kell üdvbizonyosságra jutni. Döntő a valós szándék. Az ÚT, 

IGAZSÁG és ÉLET vagyok. 



Aki az ÚT vállalása nélkül akarja az IGAZSÁGOT és az ÉLETET, tehát ENGEM, 

az ezt nem gondolhatja komolyan. Az maga is tudja, hogy hazudik önmagának. Az 

IGAZSÁG és az ÉLET éppen az ÚTNAK következménye. Bárhová szándékozik is 

valaki menni, ha nem vállalja az odautazást, az nem szándékolhatja komolyan a célba 

érkezést. 

Most, a nagyböjti időben, szinte arra kaptok felszólítást, hogy gondoljátok át: 

mekkora árat kellett fizetnem azért, hogy megváltsam számotokra a jegyet az 

UTAZÁSRA, az ÚTRA! Bizony, aki nem vállalja a nem-bántás, megbocsátás, segítés 

UTAZÁST, azt Én sem tudom vállalni. Aki így nem vall meg Engem az emberek előtt, 

azt Én sem vallhatom meg Isten és az Ég angyalai előtt. 

Ha testvéred megkérdezi szüleit, mit jelentek Én számukra, akkor pontos választ 

kap tőlük fenti kérdésére. 

Amit mástól kell megkérdeznetek, azt ne Tőlem kérdezzétek. Becsapnálak 

benneteket, ha megtenném helyettetek azt, amit nektek kell megtenni. 

Még valamit üzenek testvérednek. A jövőben is válogassa meg barátait. Építeni 

akarok rá. Mi lesz, ha nem Reám épül?! 

Rám nem lehet véletlenül építeni, csak tudatosan. Gondosan olvasson Rólam. 

Alakuljon ki köztünk párbeszéd. Rajtam nem fog múlni. Hite is csak gyakorlás által tud 

erősödni, tisztulni. Az enyéimet egyértelműen az építés jellemzi. Sokkal inkább, mint a 

rendkívüliség. 

Testvéred barátnőjének üzenem, ő tudja, kiről van szó: soha senki és semmi nem 

szakíthatja őt el Tőlem! Egyelőre most nincs más mondanivalóm számára. Fogok még 

szólni hozzá.  « 

42. PÁRBESZÉD-ELMÉLKEDÉS PÉTER-PÁL ÜNNEPÉN 

Médium: 

Jézusom! Ma van Péter és Pál ünnepe. Ők kétezer évvel ezelőtt éltek itt a Földön, de mivel 

Veled sikerült találkozniuk, életük nem maradt sablonember élet. – Ha Veled találkozunk, 

akkor az feltétlenül kell, hogy olyasmit jelentsen életünkben, ami szebbé és jobbá teszi a 

világot. 

HANG: 

 » A Velem való találkozást mindenkinek lehetővé teszem. Amikor majd átlép valaki 

ebből az életből abba a világba, melyre teremtődött, mely részéről bár letagadható a 

Földön, de meg nem szüntethető, akkor az első mindig az, hogy Velem találkozik. E 

szó, hogy első, most nem időbeliséget jelent, hanem olyan minőségi élményt, mely 

közvetlenül a halál után kikerülhetetlen számára. Pedig de sokan kerülnék ki, de hát 

nem lehet. 

Amint a TV képernyőjén megjelenik az adás, ha bekapcsolják a készüléket, épp így 

kikerülhetetlen vagyok annak, akinek a földi élete végét jelentő pillanat bekapcsolt 

Engem. 



Mikor azt mondom, hogy sokan szeretnék ezt a találkozást kikerülni, akkor ezt 

azért mondom, mert mindenki, aki ide kerül, természetesen saját tudattartalmát hozza 

magával. Ezért nem szeretnének találkozni Velem. Ez azt jelenti, hogy az emberek 

általában ismerik önmagukat, de nem ismernek Engem. Miután Engem megismert itt 

valaki, akkor kénytelen önismeretét hozzámérni a Velem való találkozás élményéhez, s 

ez bizony nagy lelkiismeret-furdalást szokott eredményezni. Itt nem tudom eléggé 

hangsúlyozni a nagy szót. 

A Velem való találkozás és az önismeret találkozása nem az önismeret miatt 

fájdalmas, hanem amiatt, hogy Engem elmulasztott megismerni olyannak, amilyennek 

megismerhetett volna. Tehát a MULASZTÁS az, ami nagy fájdalmat okoz. Ez készteti 

aztán arra, hogy vagy végleg lemondjon Rólam, vagy olyasmit fejezzen ki, hogy 

mindent vállal, csakhogy az eddigi mulasztását be tudja hozni. E téren a döntés, illetve 

a választás attól függ, hogy mekkora benne a remény. 

Igen, mert bár a HIT lehetősége megszűnik, mivel azt, amit valaki lát, azt már nem 

hiheti, de a remény az egy birtokba vevési vágy, vállalása olyasminek, ami még távol 

van tőle, de lemondani nem akar róla. Sajnos, itt azok, akik a földi életükben 

könnyedén mondtak másokról elmarasztaló ítéletet, azok itt, mivel másokról ezt már 

tenni nem tudják, hát maguk fölött ítélkeznek. Ezek olyan júdás-sorsú emberek. 

Bizony, a kárhozat az szabad döntés következménye. Ez a döntés itt történik, és 

nem a Földön. A Földön a legjobban ezt az állapotot a depresszió közelíti meg. De a 

depressziós lélek nem szükségszerűen elkárhozott lélek. A depressziót gyakran nem 

önmaga akarja önmagának az, aki ilyen állapotban van. Sok összetevője lehet egy ilyen 

állapotnak. 

Akkor, amikor valaki itt Velem találkozik, akkor csak EGY oka van a 

kétségbeesésének. Ez pedig az, hogy számára szinte hihetetlen az, amit LÁT. Vagyis 

többre értékeli önismeretét, mint az Én irgalmas szeretetemet. Igazságos akar lenni. 

Mivel másokkal szemben irgalmas már nem lehet, hát föladja az irgalomnak még azt 

az utolsó szálát is, melyet magával szemben még megragadhatna. Az ilyen lélek nem 

akar segíteni magán. Én csupán rábólintok döntésére, melyet önmaga felett hozott. 

Nem tehetek mást. A Földön sem tudtam segíteni azokon, akiknek nem az irgalmam 

volt a fontos, hanem valami más. 

Engem a földi élet nem változtatott meg. Azért vállaltam, hogy ti tudjátok, 

miképpen kell nektek megváltozni. Földi születésemmel nem élettartalmat üresítettem 

ki, csupán életformát változtattam. Természetesen mennybemenetelem is csupán 

formaváltozást jelentett Számomra. Nektek sem fog mást jelenteni! Éppen ezért olyan 

fontos jelenleg élettartalmatok kidolgozása, hogy e tekintetben az elkerülhetetlen 

formaváltozáskor ne legyen már gondotok. Így is gond lesz számotokra a lemaradás 

behozása, de ez már nem minőségi, hanem csupán mennyiségi gond. Itt pedig nem kell 

félnie senkinek, hogy kifut az időből. Segítség is bőven áll rendelkezésre.  « 



43. ISTEN NEM SZEMÉLYVÁLOGATÓ 

Médium: 

Jézusom! Hálásan köszönöm, hogy Te nem vagy személyválogató, és senki sem mondhatja 

azt, hogy miattad, a Te mulasztásod miatt lett elmaradott. 

HANG: 

 » Kétségtelen, hogy mindenki saját méretére szabott felelősséget hordoz. Itt a 

felelősségen van a hangsúly. Szabad döntéseitek valóban szabadok. Nincs értelme sem 

a tomista, sem a molinista nézeteknek a gyakorlati életben. Igenis, mindketten 

szabadok vagyunk. Én tudok várni, ti pedig éppen azért, mert örökkévalóságra vagytok 

teremtve, majdcsak rájöttök egyszer, hogy mi igazán jó nektek. 

Gyakran vagyok úgy veletek, mint sok szülő a gyermekével. Szeretnélek 

benneteket sok szenvedéstől megkímélni, de hát legtöbbször ti nem akarjátok. 

Általában mindig Köztem és a szenvedés között kell választanotok az erkölcsi élet 

terén. 

Sajnos, ti éppen fordítva gondoljátok, mint Én. Azt hiszitek, hogy akkor 

választjátok a szenvedést, ha Engem választotok. Igaz, Velem is kell szenvednetek, de 

a Földön a szenvedést csak bódulattal, narkotikumokkal lehet elodázni, megszüntetni 

azonban nem lehet. Ezért jobb vállalni Engem a velejáró szenvedéssel, mert ez sokkal 

kevesebb fájdalommal jár, mint bármi más választás következménye. 

Örömötöket pedig soha senki sem veheti el tőletek, ha az az öröm azonos azzal, 

ami az Én szívemet is átjárja. Azért jöttem a Földre, hogy fájdalmaitokat csökkentsem, 

és hogy örömötök teljes legyen. Nem vagyok szűkmarkú!  « 

44. LAKÁSGONDRA VÁLASZ 

Médium: 

Uram! Egyik testvéremnek komoly lakásgondjai vannak, ezzel fordul most Hozzád! 

HANG: 

 » Gyermekem! Örülök kérdésfeltevésednek. E szavaid: „Hogyan oldódik meg...”, 

ezek már tanúságot tesznek arról a gyermeki bizalomról, amely szilárdan tudja, hogy a 

probléma meg fog oldódni. A HOGYAN az, amit tudni szeretnél. 

Gyermekem! Tudod-e, hogy lényegében mi a különbség a világ fiai és az én 

gyermekeim között? – Igen. Sok különbség van. De számodra a legfontosabb a 

következő: az, ami földi országotokban most történik, az mindenkit érint. 

Gyermekeimet, ellenségeimet egyaránt. A különbség a REAGÁLÁSBAN van. 

A világ fiainak nyugtalansága a legkülönbözőbb bódítószerek használatát veszi elő. 

Az ENYÉIM, és te is gyermekem, bár kacsintgatsz bódítószerek felé, de nem ezt 

választod magadnak kiútnak. Ne is tedd! 

Addig van az Én kezemben sorsod, míg van bátorságod és erőd bízni Bennem. Míg 

nem akarod átvenni az irányítást. – Nem te, hanem mások fogják megoldani 



problémádat. Így jársz legjobban. – Angyalaim nem tétlenek. Ők dolgoznak azon, hogy 

te majd joggal hálálkodj Nekem. 

Többször kell erőt merítened ahhoz, hogy bírjad türelemmel. Erőt úgy tudsz 

meríteni, ha szinte magadba szuggerálod ezt: JÉZUS NAGYON SZERET ENGEM. 

SOKKAL JOBBAN, MINT GONDOLNÁM, ÉS FŐLEG SOKKAL JOBBAN, MINT 

ELVÁRHATNÁM. – Igen. Ez az az IGAZSÁG, ami szabaddá tesz. (János 8:32) 

Gyermekem! Azt tudod, hogy Nekem nem volt hová fejem lehajtsam, mikor a 

Földön jártam. Ez nagyon Belém itatta az empátiát mindenki iránt, akinek lakásgondjai 

vannak. Nagyon tudom, hogy nem elég a kijelentés: Hazátok a mennyben van. Nem, 

mert az egy egészen más világ, s neked most ebben a világban kell tanúskodnod arról, 

hogy Istenben érdemes bízni, hogy Istenben nem lehet csalódni. 

Valóban nagyon szeretlek, és éppen szeretetem mindenhatósága az, amire 

támaszkodnod kell. Mindaddig, amíg feladatot kell teljesítened, mindaddig 

természetesen megkapsz mindent, ami feladatod teljesítéséhez szükséges. De ne feledd: 

legfőbb feladatod az, hogy átvedd Tőlem az Én békémet. Tehát nem kifelé, hanem 

befelé van itt is a megoldás. 

Az is természetes, hogy drukkolsz jövődet illetően. De itt is arra figyelmeztetlek: ez 

ne olyan drukkolás legyen, mint egy versenyzőé a sportpályán, hanem olyan, mint a 

sportpályán a nézőké, a drukkereké. 

Biztos lehetsz abban, hogy legyőzhetetlen vagyok. Sőt, GYŐZTES! Örülj annak, 

hogy a GYŐZTES, tehát az Én oldalamon állsz. Nagyon szeretlek. Éppen ezért 

teherbíró-képességedet karizmává tudom finomítani, ha szükségét látom. 

Kérd gyakrabban őrangyalod segítségét. Ő megbízatásának teljesítésében a te 

kérésedhez van kötve. Ő hatékonyan csak akkor tud segíteni, ha tőled erre felszólítást 

kap. Ezt nagyon fontos tudnod! Sokkal többet tehetett volna már eddig is érted, ha 

többször fölkérted volna erre. Légy nagyobb bizalommal iránta! A Földön nem lelhetsz 

hozzá hasonló jó barátra. Használd fel ezt az égi barátoddal fennálló kapcsolatot 

jobban. Ő erre vár! 

Gyermekem! Nyújtom békémet feléd. Az előzőkben említett mondattal: JÉZUS 

NAGYON SZERET ENGEM – tudod békémet átvenni. Nagyon meg fog így 

világosodni előtted e kijelentés: „A holnap majd gondoskodik magáról. “ (Máté 6:3) 

Gyermekem! Nagyon szeretlek. – Nem köszönök el tőled, mert veled maradok.  « 

45. TALÁLT TÁRGYAK OSZTÁLYA JÉZUS? 

Médium: 

Jézusom! Úgy jövök Hozzád, mint a Talált Tárgyak Osztályára. Egyik testvérem elvesztette 

az óráját, s kért, hogy forduljak Hozzád. 

HANG: 

 » Barátom! Te úgy jössz Hozzám, ahogyan akarsz. Én pedig úgy fogadlak, ahogyan 

Én akarom. 



Ahol az Én szabadságom véget ér, ott kezdődik a tiéd. Ahol a te szabadságod véget 

ér, ott kezdődik veled szemben az Enyém. Bárcsak testvéred is tisztában lenne ezzel. 

Nagyon hozzászokott, hogy mások hozzá igazítsák szabadságukat. Ő is hozzá 

szokta igazítani másokhoz saját szabadságát. De a szabadság attól még nem szűnik 

meg, hogy másokhoz igazodik. Attól még szabadság maradt, csupán egy időre 

függesztődött fel. Ez az idő bármikor megszüntethető, s akihez eddig a szabadság 

igazodott, az nem reklamálhat. 

Sajnos olyanok vagytok, hogyha valaki szabadon rendszeresen hozzátok igazodik, 

akkor szinte sértésnek veszitek, ha aztán egyszer nem igazodik. Pedig soha se kellett 

igazodnia, mert ezt eddig is csupán szabadon tette. Így látta jónak. 

Testvéred elvesztette az óráját. Mennyi gondot jelent ez neki! Az, hogy Engem 

hányszor elvesztett vagy megtalált-e egyáltalán, az bizony ezred-annyira sem 

problémája. Az órája igen, mert hát mit mond édesanyja, aki mint mondta, nélküle nem 

tudna élni. 

Tehát úgy gondolja, hogy testvéred őérette van. Engem, aki érte élek, hogy Én mit 

jelentek, s mit mond elhanyagolásomra az egész Mennyország, az nem jelent ilyen 

gondot. 

Testvérednek igazán az lenne a fontos, hogy mit mond életére az angyalok serege. 

A többi mind csak hiúság és hiúságok hiúsága. 

Gyermekem! Szent Antal vállalta azt a szerepet, hogy megtalálója lesz az elveszett 

tárgyaknak. Megmondom őszintén, nem sok lelki hasznot jelentett e szerepe azoknak 

életében, akik hozzá fordultak. Eléggé le is szűkült már e szerepkör. Főleg ott segít ma 

már szent Antal, ahol nem hanyagságot kell korrigálnia, hanem a gonosz lélek hatását 

kell csökkentenie. 

Gondolj arra: te is elvesztettél egy egész csomagot. Pénzedet, igazolványaidat 

kivették, a többit visszakaptad. Komoly tanítást kaptál ezáltal arról, hogy vannak 

esetek, mikor nem szabad felületesnek lenni. 

Nemcsak te, nemcsak testvéred, de minden ember olyan iskolába jár itt a Földön, 

ahol megtanulhatja, hogy bizonyos következmények vállalása által válik mindenki 

egyre érettebbé. 

Testvéred e problémával odafordulhat őrangyalához vagy szent Antalhoz, s ők 

döntenek afelől, hogy testvérednek mi most a legelőnyösebb. Én csak annyit 

mondhatok, hogy lelki békéje, öröme, jövőjének kibontakozása nem az elveszett 

órájában ketyeg, hanem saját szívében. E szívnek egy ütemre kell dobogni az Én 

szívemmel. Erre tanítgatom, hol úgy, hogy ez pillanatnyi fájdalmat, csalódottságot 

jelent, hol úgy, hogy nem csupán pillanatnyilag éli ezt meg, s hol úgy, hogy érzelmileg 

is meleg, simogató érzésekkel töltöm el. 

Ami számára is kikerülhetetlen, az az, hogy nap mint nap vizsgák sorozatát kell 

letennie. Csak a jól letett vizsgák osztályzatát tartom számon részére. A kevésbé vagy 

egyáltalán nem sikerült vizsgákat meg kell ismételnie. Erre való a földi élet testvéred 

számára és mindenki számára. 



Lám, egy gyerekesnek látszó kérdést is örömmel hallok, mert mindent föl akarok 

használni arra, hogy megtanítsalak benneteket a boldog életre. Igen. A boldog életet 

tanulni kell. Nem terem magától.  « 

46. MIBEN VÁLTOZZON MEG TESTVÉREM? NE ÁLTALÁNOSÍTSUNK! 

Médium: 

Uram! Egyik testvérem azt kérdezte tőlem, hogy miben kell megváltoznia. Akkor nagyon 

tömör választ adtam, mert azt mondtam, hogy mindenben. Te azóta is sürgetsz, hogy írjam 

meg tisztességesen válaszodat. Szólj hát! 

HANG: 

 » Már régóta sürgetlek, hogy írd meg, amit válaszolok kérdésére. Te nagyon 

leegyszerűsítetted azt, amit mondani akarok neki azzal, hogy ezt mondtad: mindent 

meg kell reformálnia önmagában, ha fejlődni akar. 

Ez igaz. De az már nem, hogy Én meg ne érteném őt, és ne tudnám, hogy őt nem az 

foglalkoztatja, amit mindenki tud, hogy t.i. aki fejlődik, az mindenben változik, hanem 

az, hogy hová, mire kell összpontosítania, hol kezdje azt a munkát, melyet nagyon is 

fontos tudnia, ha jó irányba akar fejlődni. Most tehát közvetlenül neki szólok: 

Gyermekem! Mindjárt adok is egy negatív és egy pozitív tanácsot. 

Ne az imánál kezdjed. Ne, mert az ima, a Velem való kapcsolat nem pótolja, hanem 

megszenteli azt, amire főleg szükséged van. Az első, és ez a pozitív tanácsom: 

törekedjél beleélni magadat azoknak a helyzetébe, akikkel kapcsolatba kerülsz. Ez 

nagyon fontos. 

Nekem nyilvános működésem előtt ez volt szinte a legfőbb munkám. Törekedned 

kell tehát megismerni másokat belülről, külső jelek alapján. Aztán választ kell keresned 

arra, hogy miért olyan az a másik, amilyen. Ezután – persze lehet közben is – 

fohászokkal, imában kérd segítségemet. 

A szív nem előzheti meg a gondolkodást úgy, hogy szembe kerül vele. Bár az 

intuíció sokszor többet jelent, és előbbre vihet, mint a logikus gondolkodás 

járomszalaga, de nem lehet ellene a gondolkodásnak. Az át nem gondolt kapcsolatok 

okozzák életetekben a legtöbb gubancot. 

Bennem a LOGOSZ jelent meg a Földön, ez pedig ÉRTELMES SZÓ. Ez az IGE 

kell hogy megigézzen. Benned sem lehetek más, mint LOGOSZ, értelmes szó, 

gondolat. A gondolat nagyon fontos! Minden abból van. Gondolataid lelked építő 

kövei. E köveket az imádság konstruálja benned templommá. 

BENNED ÉLEK. Mind a két szón igen nagy hangsúly van. Most nem tartom 

szükségesnek arról beszélni, hogy miképpen élek másokban. Most ez a fontos 

számodra: BENNED élek. – Mondd el párszor naponta: BENNEM ÉL JÉZUS. 

De hangsúlyt, legalább ekkora hangsúlyt kell tenned a másik szóra is: ÉLEK! – Az 

Én életem nem hideg jupiterlámpa egy boncterem fehér falán. Az Én életem meleg, 

szerető, mindig mindent meg- és kimagyarázni akaró figyelem benned. Vádlód bárki 

lehet. Én soha! Bírálód vagyok, de ezt mindig építő módon teszem. Ezért kell átélned, 



hogy ÉLEK benned. Ez nemcsak jelen békédet biztosítja, hanem szilárd talajt nyújt 

jövőd boldogulása felé is. 

Nagyon szeretlek. Ez Nekem nagyon jó. Neked is az fog nagyon jót biztosítani, ha 

pontosan ezt elmondhatod Felém is. És elmondhatod, mert igaz. Bizony igaz. Jobban 

szeretsz, mint amennyire tudatában vagy ennek. Ezért fog boldogítani téged, ha 

sokszor elmondod Nekem, és el is hiszed ezt: JÉZUSOM NAGYON SZERETLEK! 

Szívednek e szavai segítenek majd abban, hogy amit értelmeddel átgondoltál 

kapcsolataidban – most nemcsak betegeidre gondolok –, élet-meleget és erőt 

jelenítsenek meg. Erőt, mely az Én oldalamra állít. Vagyis Annak a győztesnek az 

oldalára, aki szent bizonyossággal fogalmazhatta meg ezt: Bízzatok, Én legyőztem a 

világot!  « 

47. AKI NEM DÖNTHET KÖZÖSSÉGE NÉLKÜL 

Médium: 

Uram! Egyik testvérem, aki nem tud meglenni Nélküled, komolyan gyötrődik amiatt, hogy mi 

lesz vele. Nyugtalanítja az, hogy ott, ahol él, reménytelen a tekintetben, hogy családanya 

legyen. Ahol pedig erre reménye lenne, ott nem érzi magát otthon. Mitévő legyen? Hol és 

hogyan éljen tovább? 

Uram! Személyre szóló megvilágosítást vár Tőled! Uram! Adj választ testvérem 

tépelődésére! 

HANG: 

 » Barátom! E testvéred Nekem is testvérem. Bár tudnám ezt jobban éreztetni vele!  « 

Médium: 

Jézusom! Miért nem tudod? Te mindenható vagy a szeretet körén belül! 

HANG: 

 » Ez igaz. De csak részben. A szeretet körén belül ti is mindenhatók vagytok! Ha ezt 

megérted, akkor megérted azt is, hogy mi a legfőbb akadálya annak, hogy éreztessem e 

testvéremmel azt, amit szívemben érzek iránta. Csak azt tudom most mondani neki, 

hogy figyelje a jelzéseimet. Most közvetlenül neki mondom a következőket: 

Testvérkém! Kész irányítást, mely félreérthetetlen és egyértelmű, ilyet nem 

adhatok. Csak a kisbabák élhetnek felelőtlenül. Azt biztosra veheted, hogy Nekem 

mérhetetlen nagy a felelősségem veled szemben. 

Te nemcsak menekültél otthonról – bár ez is volt benne – de Irántam való 

szereteted is motivált téged. Engem csak és kizárólag csak irántad való szeretetem 

motivál. Sokat alakultál az elmúlt évben. Sokat, de nem eleget. Akik körülvesznek 

most, ők szeretnek téged annyira, hogy függetlenülni is tudnak tőled, ha azt látják, 

hogy a te érdeked ezt kívánja. Ez azt jelenti, hogy nem kell tartanod manipulálástól 

részükről. 

Aki olyan múlttal rendelkezik, mint Te, az olyan, akiért mások is érzik a 

felelősséget. Te már nem dönthetsz önállóan sorsodról. Persze dönthetsz, de abban 



könnyen el is vérezhetsz. Gondolj csak azokra az utakra, melyek önálló döntéseid 

eredményei voltak. Bizony mind zsákutcának bizonyult. 

Hidd el, hogy nem hátrány számodra, és nem is gyerekes kiskorúság az, hogy 

életdöntéseid szükségszerűen Engem szerető testvéreid kontrollja alatt állnak. A te 

meglátásaidnak éppen olyan sorsformáló erejük van testvéreid felé, mint amilyen kell 

hogy az ő meglátásaik legyenek feléd. Értsd meg végre! Te már nem dönthetsz egyedül 

magad felől kellő felelősséggel. 

Amióta nem jársz dolgozni, azóta több időd van arra, hogy magaddal foglalkozz. 

Ez nem jó. Jobb volna, ha arra törekednél, hogy mások, testvéreid foglalkozzanak 

veled. Te pedig velük. Ha nem forogsz majd annyit magad körül, forogni fognak 

mások körülötted. Ha pedig erősödik benned a vágy társ és család után, hát Én ennek 

beteljesítésének akadálya nem leszek. Még remeték között is volt, akit fölkeresett az, 

aki később párja lett. 

Tudnod kell azonban valamit. Tudnod kell, hogy az imádság az lelki munka. A 

gondolkodás szellemi munka. A fantáziálás pedig csak kis mértékben kikapcsolódás. 

Csak kismértékben pihenés. Részben menekülés. Én ugyan utána megyek enyéimnek, 

de senki után és senki elől nem futok. Csak a Rám várókat szoktam utolérni. 

Testvérkém! Értsél meg. Kénytelen vagyok felnőttként kezelni téged. Ezért tehát a 

hol és a hogyan tovább kérdéseidre jeleket adok. Benned is, ha nem fantáziálsz sokat, 

és a téged körülvevő testvéreid által is. Csak adj nekik lehetőséget (nyitottság, 

őszinteség), hogy foglalkozzanak veled. Te mindenképpen foglalkozzál velük! Velük 

többet, mint magaddal! 

Veled és testvéreiddel közösen és együtt szőjük leendő jövőd fonalát.  « 

48. A KARMA NEM VÁLTOZTATHATÓ MEG 

Médium: 

Uram! Egyik testvérem, aki sokat fáradozik a Te ügyedben is, most benső nyugtalanságát 

hozza Eléd. Kérlek, szólj hozzá közvetlenül! 

HANG: 

 » Már az is dicséretre méltó, hogy meg mered fogalmazni nyugtalanságodat. Vagyis, 

hogy nem vagy a helyeden. Nem szeretnélek megijeszteni, de többről van itt szó. Ez az 

alapérzésed részben Tőlem kapott szereped, részben öröklött természeteddel járó 

nyugtalanság, és részben helytelen döntéseidnek a következménye. Mindháromról 

tudnod kell. Nézzük sorra: 

Tőlem kapott szerep: Tudod, hogy nem vagy magányos sziget az embertenger 

valamilyen lezárt részében, hanem sok-sok emberi sors szálainak rezdülését idézi elő 

földi életed nap mint nap. Tőlem kapott szereped tehát olyan helyi nyugtalanságokat 

idéz elő, melyek a nagy egész megbomlott harmóniájának helyrehozásán dolgoznak. 

Ez annyiban lehet ijesztő, mivel általad meg nem szüntethető, hisz Tőlem kapott 

szerepet tölt be. Annyiban viszont bátorító, hogy Tőlem van. 



Ennek az alapérzésnek másik része született adottságaid számlájára írható. Ez 

természetesen szinkronban van az előzővel. Vagyis szereped megvalósításához 

szükséges eszközök állnak ezáltal rendelkezésedre. Ilyenek pl. a jó kritikai érzék, a 

gyors reagáló képesség, bizonyos óvatos higgadtság kikapcsolása, stb. Ezek nélkül nem 

jutnál semmire a nagy egész, tehát a történelmi méretű fejlődés besegítésében. E 

szerepednek és a hozzá szükséges adottságaidnak fontosságát, szükségszerűségét itt a 

Földön átlátni sohasem fogod. 

Amint a perc az idő tengelyén, ha öntudatra ébredne, csak percnek tudná magát, és 

semmit sem fogna föl abból, hogy belőle állnak össze az évezredek. Így vagy te is e 

nyugtalanság terén, e két rész alapján. Tehát nagyon fontos, csak éppen nem tudod 

miért. És nem is fogod megtudni a Földön. Fontos, hogy így legyen, mert ez segít téged 

abban, hogy szerényebb légy, mint amilyen vagy. 

Most rátérek a harmadik részre, vagyis döntéseid helytelenségére. Éppen, mert 

Tőlem kapott szereped túlméretezett a te átlátásodat illetően, ezért jobban kellene 

mások látásait is belevinni döntéseid meghozatalába. Elsősorban nyilván férjed látását 

kellene figyelned, és utolsósorban gyermekeidét. Férjedét azért, mert e téren ő 

hordozza áldásomat, és azért nem gyermekeidét, mert azok túlságosan te vagy. Nem 

természetüket illetően, hanem akarásodat, elképzeléseidet illetően. 

Valójában Tőlem sem kérhetsz megvilágosítást döntéseidhez, mert éppen Én 

méreteztem olyannak szerepedet, hogy az téged mindig nyugtalanítani fog. 

Olyan értelemben természetesen Én vagyok számodra is a legmegnyugtatóbb, hogy 

veled vagyok, nálad, a szívedben otthon vagyok. De abban a világban, amelyben élsz, 

az általad is belátható élettéren belül, nyugalmad nagyon hozzá van kötve férjeddel 

való kapcsolatodhoz. 

Nem jó az, ha valaki messzebb akar látni, mint képes. Az a jó, ha valaki kalkulálni 

tud a távoliak szempontjaival. 

E téren a házastárs nagyon távol van a házastárstól, mert ez a VÉR szava. Férj és 

feleség vér szerint nyilván nagyon távoliak egymástól. Szülő és gyermek viszont 

nyilván a legközelebbiek. Az élettér békéjének megteremtése szempontjából tehát a 

házastársat kell legjobban figyelembe venni, s legkevésbé a gyermeket. Ez egyáltalán 

nem annyit jelent, hogy elfogadja valaki házastársa szempontjait, hanem annyit, hogy 

ismernie kell, és így ennek az ismeretnek a birtokában lásson hozzá nyugalma 

biztosításához, míg gyermekei szempontjait jelentéktelennek kell tartania. 

Most már nem a múlt helytelen döntésein kell rágódnod, hanem a jelen döntéseidet 

férjed szempontjait jobban figyelembe véve kell meghoznod. Hosszú távon így jár 

legjobban mindenki. Tudnod kell, mit kíván tőled férjed ott, ahol kívánhatna. Mit 

kívánna tőled másokkal való kapcsolataidban, ha kívánhat. Így fogsz tudni olyan 

döntéseket hozni, melyek feltétlenül építeni fogják jövőd nyugalmát. De 

alapnyugtalanságodat kereséseddel meg nem szüntetheted. Ne is akard, mert erre a 

nyugtalanságodra Nekem szükségem van.  « 



49. AKINEK NAGYON FONTOS AZ ISKOLAI OSZTÁLYZAT 
Egy tizenéves kérdez. Az iskolai osztályzata izgatja egy álommal kapcsolatban. 

HANG: 

 » Gyermekem! Három fontos gondolatot elöljáróban: 1. Minden kérdésedre örömmel 

válaszolok. 2. Tanítani, nevelni akarlak. 3. Jövendölést annyiban hallasz Tőlem, 

amennyiben szükséged van arra, hogy ezáltal jó irányba fejlődj. 

Ha egy szobában összevissza vannak a bútorok, akkor nem az a megoldás, hogy 

ide-oda rakosgasd azokat, hanem az, hogy előbb átgondold, eldöntsd, hol is legyen a 

helyük. Most is így kell tenned. Először is látnod kell, hogy számodra nem az a lényeg, 

ahogyan mások ítélnek fölötted, hanem az, hogy tégy meg mindent, amit megtehetsz. 

Ha lelkiismereted nem vádol, akkor még az sem számít, ha egy tanár megbuktat. 

De ha vádol a lelkiismeret, mert tudod, hogy nem tettél meg mindent a jó eredmény 

érdekében, így még akkor is boldogtalan leszel, ha kitűnő osztályzatot adnak hanyag 

munkádra, bár lehet, hogy rövid időre elbódít az érdemtelen jegy. Jaj neked, ha nem az 

Én ítéletemtől várod szíved-lelked békéjét, hanem emberek véleményétől, ítéletétől 

teszed függővé! 

Gyermekem! Az álmok mindig közvetítenek ismereteket, de általában nem 

fordíthatók le egy az egyben. Bár van ilyen is. A te álmod, vagyis hogy rossz 

osztályzatot kapsz, mely nyugtalanná tesz, nem vehető szó szerint. Álmod inkább arra 

figyelmeztet, hogy az emberek ítélete számodra még többet jelent, mint szabadna, 

mivel el tudja nyomni lelkiismereted hangját, melyen át Én szólok hozzád. Ezt ki kell 

nőnöd. 

Afelé kell lépned, hogy lelkiismereted legyen a döntő, egyedül ez számítson. E 

téren nagyon előnyös helyzetben vagy. Minden téren törekedned kell önállóságra. 

Vagyis úgy kell kialakítanod meggyőződésedet, hogy általa az emberi 

megkötözöttségektől egyre szabadabbá válj. De föl kell hívnom figyelmedet valamire. 

El sem képzeled, hány olyan ember van, akik szabadságról ugyan szónokolnak, de 

mindent elkövetnek, hogy rabszolgák maradjanak. Alig van ember a Földön, aki nem 

lenne megkötözve, ne vonaglana különböző hiúsági görcsökben. Nyilván neked is 

mindent meg kell tenned, hogy függetlenítsd belső világodat az emberi vélemények 

külső világától. Már amennyire képes vagy rá. 

Azt szeretném, ha minél kevesebb csalódás árán tudnál előre haladni az igazi benső 

szabadság elérése felé, vagyis afelé, hogy az Én szavamnál, lelkiismereted hangjánál 

fontosabb ne legyen számodra. 

Vannak olyan helyzetek, amikor bizony Én, az Isten tehetetlen vagyok. Mindig 

véget ér az Én szabadságom ott, ahol a tiéd kezdődik. Egy biztos: szabadságommal 

szinkronba kell kerülnöd, ha olyan boldog akarsz lenni, hogy csalódás már ne érhessen. 

Tehát egy húron kell pendülnünk. Én alkalmazkodom hozzád mindaddig, amíg jónak 

látom. Te is alkalmazkodj Hozzám, amíg jónak látod. 



Ha nem azt látod jónak, amit Én, akkor nem tehetsz mást, mint tudomásul veszed, 

hogy utadon tovább nem követhetlek. Sokkal jobban szeretlek, semhogy 

becsaphatnálak!  « 

50. PÁRBESZÉD HÁZASSÁGRENDEZÉSRŐL 

Médium: 

Uram! Egyik testvérem házasságrendezéssel kapcsolatban tesz fel Neked kérdést 

HANG: 

 » Édes, édes Gyermekem! Nagyon aranyosan fogalmaztad meg kérdésedet. Ez nem 

is annyira kérdés, mint inkább kérés. 

Persze a kérésnek nagyon fontos szerepe van kettőnk kapcsolatában. Csak akkor 

tudom kifejezni, hogy figyelek rád és hallgatlak, ha teljesítem kéréseidet, vagy 

érzékelhetően tudomásodra hozom, hogy miért nem teljesíthetők. E téren nagyon 

tisztán kell látnod valamit. Mégpedig ezt: csak olyan kérések teljesítésére vagyok 

képes, melyeket mások, szabadságukkal élve, nem tudnak megakadályozni. Mert az 

éremnek egyik oldala ez: szabadok vagytok. A másik oldala: korlátozhatjátok 

döntéseim megvalósulását. 

Gondold csak el: ha csak Rajtam állna, hogy ki mit csináljon, akkor nem emberek, 

hanem automaták lennétek vagy valami ember alatti lények. Akkor nem is volna 

szükségetek egymásra. Akkor nem is lehetne igazi szeretetkapcsolat a világon. Tehát 

minden kettőnkön áll. Valójában többön nem is. 

Gyermekem! Megváltoztatni senkit sem lehet, de megváltozni mindenki tud, ha 

akar. Csak olyan értelemben lehet megváltoztatni valakit, hogy tönkre lehet tenni 

szellemileg. Főleg, ha nem tartozik Hozzám. Az ellentmondás, hogy bárki is 

megváltozhat akarata ellenére. Ellentmondás, mert az történik mindig, amit akartok. 

Most az erkölcsi területre gondolok, mert ott dől el mindenki boldogsága vagy 

boldogtalansága. Tehát mindig, ismétlem, kivétel nélkül mindig jót tesz az, aki jót akar 

tenni, és rosszat tesz az, aki rosszat akar tenni. Az, hogy kinek mi a jó, azt nem nehéz 

kitalálni. Mindenkinek jó, ha szeret. 

Gyermekem! Áldásom adom minden olyan kapcsolatra, mely elősegíti a Velem 

azonosult szolgáló szeretet megnyilvánulását. Áldásom adom mindarra, ami szívedet 

megnyugtatja és nem elbódítja. A szív igazi nyugalma értelmileg is mindig 

megalapozott. Az elbódulás mindig értelemellenes. 

Ha nem látsz jól, hát vannak közösségi testvéreid. Ők segítenek látni. Abba nem 

mehetsz bele – átmenetileg sem –, hogy ne járj közösségbe, ha testvéreid ezt 

helytelenítik. Aki ezt tiltani akarja, az Engem akar leállítani életedben. Ha jó szándékú, 

akkor ezt meg kell értetni vele. Ha jó szándékú, akkor ezt megérti. Minden, ami ellene 

van egy valódi jézusi szeretetközösségnek, az istenellenes is. Remélem, ez világos 

előtted is. Rajtad kívül, akik ezt olvassák, talán nem is értik, miért kell Nekem ilyen 

szájbarágóan magyaráznom azt, amit e nélkül is meg lehet érteni. De te tudod, hogy ezt 

miért kell tennem így. 



Attól biztosan nem kap kedvet a megtérésre férjed, ha elhagyod azokat, akik 

Engem akarnak biztosítani számodra. Egyetlen olyan kapcsolat van, mely mindig 

áldott kapcsolat, míg te el nem rontod. Ez kettőnk kapcsolata. Ne feledd: Isten téged 

azzal, hogy embernek teremtett, Önmagára teremtett. Azok soha nem mennek tönkre, 

akikben élek. Átmeneti zavar mindenkiben keletkezhet, de romlásnak csak az teszi ki 

magát, aki szakít Velem. Csak Én vagyok nélkülözhetetlen. Hiányozni hiányozhat 

bárki bárkinek, de senki sem nélkülözhetetlen. Csak egyedül Én vagyok az. Neked is 

csak Én vagyok nélkülözhetetlen. Kétezer évvel ezelőtt mondtam: „Nálam nélkül 

semmit sem tehettek.” Ezt szintén boldogságotok terén kell érteni. Ennek pozitív 

megfogalmazása éppen ilyen igaz. MINDENRE KÉPES VAGY VELEM, ami a 

boldogságodat illeti. 

Nálad is az a baj, hogy igazán nem hiszed el, hogy boldogságod csak kettőnk 

kapcsolatán múlik. De ez akkor is igaz, ha nem hiszed el. Ezen még Én sem tudok 

változtatni. Ennek gyökere az, hogy nem kevesebbre, Magamra teremtettelek. 

Tágabban és messzebb kellene látnod. A halálon innen nevetséges próbálkozás 

rátalálni életed értelmére. Itt csupán rövid lejáratú szereped van. De életed értelme Én 

vagyok. Ne álmodozz, ne képzelődj! Tedd, amit itt és most tenni parancsol benned a 

szívedet értelmesen megnyugtató szeretet. A többi nem a te dolgod.  « 

51. A LÁTÁST POZITÍV MÓDON KELL HASZNÁLNI 

Médium: 

Kaptam egy levelet, melynek olvasása közben már meg is szólalt bennem a HANG: „E 

levélre nem te, hanem Én fogok válaszolni.” – Íme: 

HANG: 

 » Gyermekem! Azonnal a lényegre térek. Számodra most elsősorban nem az a 

fontos, hogy Én mit gondolok rólad, hanem az, hogy te mit gondolsz Rólam. Igen. Mit 

gondolsz Rólam, a világ Teremtőjéről, az emberi életek útnak indítójáról, számon-

tartójáról, a saját elgondolásom szerint szolgáló Istenről. 

Azt tapasztalod, hogy csődtömeg vesz körül, s te egyre jobban, és egyre nagyobb 

borzalommal látod, hogy mennyire értelmetlen és céltalan körülötted minden. Úgy 

tűnik számodra, hogy mindent föláldoztál semmiért. Becsapott más is, becsaptad te is 

magadat. 

Hát drága gyermekem, ezt elviselni, ebbe belenyugodni bizony nem lehet. – 

Számomra itt veled kapcsolatban egy furcsa probléma keletkezik. 

Általában minden adományomat értéknek szokták elismerni. Ez nyilvánvaló. Az is 

nyilvánvaló, hogyha valaki LÁT, az csak azért láthat, mert Tőlem kapta ezt az 

adományt. 

Számomra a problémát az jelenti, hogy te ezt az adományt nem értékeled, de le sem 

mondanál róla semmi pénzért. 

Most látsz, és jól látsz! Az, hogy nem jót látsz, ennek nem a látásod az oka. A rossz 

attól még rossz marad, ha jól látjuk is. Látásod szerintem jó. Jól látod, hogy 



csődtömegbe kerültél. Jól látod, hogy e téren nincs megoldás. Éppen azért mondtam 

mindjárt az elején, hogy nálad az a fontos, ahogyan te gondolkodsz Rólam, mert jó a 

látásod. Ha ezzel foglalkoznál, gondolom éppen a jó látásod hatására hamarosan 

látnád, milyen óriási különbség, ha azt látod, hogy boldogságra teremtettelek, tehát 

Önmagamra, vagy ha azt látod, hogy boldogtalan vagy, mert azt éled meg, hogy 

férjedre, gyermekeidre vagy teremtve. 

Te, aki valóban Tőlem kaptál szemeket a látásra, először is köszönd meg, hogy jól 

látsz. Az aztán a második lépés, hogy jó szemekkel saját érdeked azt nézni, amire 

teremtettelek, vagyis Engem, és nem amiatt keseregni, hogy jó szemekkel nézed azt, 

ami rossz. 

Szemed éppen azért jó, mert nem tudod a rosszat nem rossznak látni. Arra pedig 

még Én, az Isten sem vagyok képes, hogy a rosszat jónak lássam. Ha erre az Isten nem 

képes, akkor talán nem megalázó egy teremtmény számára sem ezt belátni. Zúgolódni 

ez ellen éppenséggel lehet, csak nincs semmi értelme. Úgy látni, ahogy Én látok, az 

inkább kitüntetés. 

Ha valaki azt látja, hogy ronda a világ, az fordítsa el róla a tekintetét. Ezt mindenki 

megteheti. Mindenki megváltoztathatja gondolkodását. A rossztól mindig el lehet 

fordulni. Aki nem akar elfordulni, az nézze. Legfeljebb egyszer belefásul, s rájön, hogy 

milyen ostoba volt. 

Az embereket nem lehet megváltoztatni. Én sem tudom. Megváltozni tudnak, de ez 

más. Mit mondjak hát, ami épít, buzdít, vigasztal? Magamat mondom. Igen, mert amint 

látod, a világ rombol, elkeserít és kétségbe ejt. 

Azt ne kívánd, hogy rontsam el látásodat, mert ez nem oldana meg semmit. A rossz 

maradna rossz, és akkor, még ha akarnál is, Engem sem tudnál jól látni. Így csak akkor 

nem látsz Engem, ha nem akarsz, ha a rondában szeretsz gyönyörködni. 

A mazochizmusnak ez a fajtája viszont nem olyan mértékben pszichikai dolog, 

mint sokan hiszik. Inkább az erkölcs területére tartozik. Tehát szabadságodban áll 

benne maradni, és szabadságodban áll kijönni belőle. Mint mondtam, a kijövetel útja a 

Velem való foglalkozás, az Engem szemlélés, a Rám figyelés, az Engem keresés, tehát 

a Velem való élő kapcsolat. A tüneti kezelések e téren semmit sem oldanak meg. 

Tehát nem körülményeidnek, hanem neked kell megváltoznod, és nem 

narkotikumok, gyógyszerek által, hanem a Velem való foglalkozás által. – Ilyen 

egyszerű. 

De amint folyamat előzte meg a jelen helyzetet, a megváltozás sem lesz 

villámszerű. Viszont sokkal rövidebb időt vesz igénybe, mint gondolnád. 

Nagyon szeretlek. Sokkal jobban, mint bármikor bárki is szerethetett volna. Éppen 

ezért sokkal gyorsabban ki lehet szabadulni Velem a bajból, mint belementél 

Nélkülem, sőt Ellenemre. Itt nem áll a hasonlat, hogy a magasból leugrani könnyebb, 

mint visszaugrani. Nem, mert Önmagam, és sokkal magasabbra viszem föl azt, aki 

Hozzám simul, mint ahonnan lezuhant. Ilyen értelemben a körülményeknek is az Istene 

vagyok. Ha csak töredék-úgy szeretnél Engem, vagyis foglalkoznál Velem, vagyis 

Értem élnél, mint Én veled és érted, akkor semmi problémád nem lenne. 



Most már tudod, ismered az Utat, mely számodra egyben KIÚT is jelen 

állapotodból. Senki sem kerülhet erején felüli nehézségekbe, ha elhiszi, hogy benne 

élek! Most már tudod: AZ ÉN ERŐM A TE ERŐD IS!  « 

52. ISTEN NEM ISMER VÁLÁST, DE MINDIG RENDELKEZÉSRE ÁLL 

Médium: 

Uram! Előző testvérem egy újabb kérést intéz Hozzád. 

HANG: 

 » Felvetett kérésed első felére nincs mit mondanom. Nem a te problémád, hanem a 

fiadé. Nagyon nem jó, ha te cipeled az ő gondját. Ártasz vele magadnak is, neki is. 

A másik problémádra ez a válaszom: Gyermekem! Én válást nem ismerek. E téren 

Nekem semmi lehetőségem sincs, hogy beavatkozzam. Erőt mindig adok annak, aki jót 

akar. Kimeríthetetlen forrás vagyok e téren. Bennem nem lehet csalódni. 

Aki nem Engem, hanem egy önmaga által formált bálványt imád, az előbb-utóbb 

csalódik istenében. Bennem soha! 

Ne a válás legyen gondod, hanem szíved békéje. Válás előtt, alatt és után is lehetsz 

boldog békében Velem, és történhet ennek az ellenkezője is. Csak rajtad múlik és nem 

Rajtam. – Gondolj arra, és meríts erőt e kijelentésből: Mi ez az örökkévalósághoz 

képest!? 

Kérlek, ne félj! Már amennyire hited erejéből telik. A bírósági hercehurca 

kétségtelenül nagy idegi megterheléssel jár, de félni tőle nem kell. Gondolj arra is, 

hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik. 

Te úgy gondolod, hogy nagyon szereted családodat. A kivitelezés sajnos nagyon 

sok kivetnivalót hagy maga után. Nálam nem így van. Sokkal jobban, mérhetetlenül 

jobban szeretlek Én téged, mint te a családodat, és a kivitelezésem is tökéletes. Hogy te 

ezt nem észleled, ez nem Rajtam múlik. 

Tömören összegezem tehát teendődet: Gondolkodj, és gyakran mondd magadnak: 

Mi ez az örökkévalósághoz képest!? Az Istent szeretőknek minden javukra válik! 

Szeretetben veled vagyok.  « 

53. A KISEBBSÉGI ÉRZÉSRŐL 

Médium: 

Uram! Egy tizenéves testvérem kisebbségi érzését hozza Eléd. 

HANG: 

 » Édes Gyermekem! Problémádat nagyon értem. Szíved vágya már itt a Földön az, 

hogy minél többet megélj abból a Mennyországból, amire teremtettelek. Mivel tudod, 

hogy nagyon szeretlek, hogy nagyon fontos vagy Nekem, hát nem érted, hogy miért 

nem vagy ilyen fontos másoknak is. Főleg azoknak, akik korban hozzád illenek. 

Több oka van ennek. Az egyik az, hogy Én sem vagyok számukra fontos, pedig ők 

is szeretetemből élnek. A másik ok, hogy azért Én sem vagyok számodra olyan fontos, 



amilyen méltán lehetnék. És ez nem az Én hibám! Tebenned még nagyon az van, hogy 

Én érted éljek, és nem az, hogy Te értem élj. 

Többet kell foglalkoznod azzal, hogy ne keverd össze a szerepeket. Te istenképű 

vagy, de az Isten Én vagyok. Én, aki érted akar élni közvetlenül is, és az embereken 

keresztül is. Erre csak annyiban vagyok képes, amennyiben te Értem élsz közvetlenül 

is (hálaadó imával) és embereken keresztül is (szolgálatban). 

Amikor pedig azt látod, hogy barátnőid sikeresebbek, hát erre csak azt mondom: 

VÁRD KI A VÉGÉT! Hidd el, nem vagyok személyválogató. Akinek bármiben is 

többet adtam, attól többet is követelek. A számlát mindenkinek ki kell egyenlíteni. 

Szüleidnek épp úgy, mint a ma született kisbabának. Hidd el, téged is Önmagamra 

teremtettelek, mert ennél nagyobb jót nem tehettem veled. 

Senkit sem szeretek úgy, mint téged. Ha még valakit úgy szeretnék, akkor kettő 

lenne belőled. Hidd el, szeretetemből élsz! Ez az Én részem kettőnk kapcsolatában. A 

te részed az, hogy Értem élj. Vagy inkább így mondom: Nekem élj. Nekem, Miattam 

tedd meg, ha otthon valamit kérnek tőled. Nekem kínáld fel munkádat, tanulásodat, 

szórakozásaidat. Mutasd ki Nekem, hogy nem vagyok közömbös számodra. 

Lelkem működik benned. Ne hanyagold el a nyelvek-imát, melynek most még föl 

sem fogod értékét. Lelkem belülről akar téged építeni. Amit most hiányolsz, hogy 

nincs olyan nagy érdeklődés irányodban, erre azt mondom, hogy még terhes is lesz 

számodra a nagy érdeklődés feléd, ha engeded, igényled Lelkem további irányítását. 

Ha nem vonod ki magadat hatásom alól, akkor karizmatikus tulajdonságaid sok és 

maradandó gyümölcsöket hoznak az Én dicsőségemre, és a te boldog lelki békéd 

javára.  « 

54. EGY ÉDESANYÁNAK: MEGHALT GYERMEKÉRŐL 

Médium: 

Jézusom! Egy édesanya hozza Hozzád fájdalmát gyermeke korai halála miatt. 

HANG: 

 » Gyermekem! Tudatlanságod sok mindentől felment. Nem is akarok most olyasmit 

mondani, ami azt próbálná megértetni veled, mennyire súlyos következményei vannak 

a tudatlanság miatt, bár el nem marasztalható személy olyan tetteinek, melyek 

önmagukban Ellenem dolgoznak. Annyit azonban mondanom kell, hogy voltak ilyen 

események életedben. Ha többet fogsz foglalkozni Velem, magad fogsz rájönni. De 

már most kérlek, amiatt sohase bántson a lelkiismeret, amit tudatlanságból tettél 

Ellenem. 

Amire most kérlek, ez: törekedj megbocsátani Nekem. Igen. A benső béke akkor 

fogja szívedet eltölteni, ha megbocsátottál már Nekem. Ez azért is probléma, mert 

számodra alig hihető, hogy: gyermeked halálával megbántottalak téged, és ez, mint 

harag, benned él. 

Segítek. Gyermeked meg akart halni! Hidd el! Mindenki csak akkor hal meg, ha 

akar. Amíg nem akar, addig nem. A halál nem rossz. Nem az erkölcsi kategóriába 



tartozik. Ha rossz volna, nem engedném meg. Nem engedem meg a rosszat. Rossz a 

bűn. Nem engedem meg a bűnt. Ti engeditek meg. Én nem. A bűn lehetőségét 

megengedem, hogy tudjatok szeretni. A bűn azért rossz, mert Ellenem van, s ti nem is 

tudjátok, hogy mennyire ellenetek is. 

A bűn szeretetlenség. A halál, vagyis a földi élet nyomorúságának megszűnése az 

nem rossz. Nem Ellenem van. Csak és kizárólag csak tudatlanságotok miatt mondjátok 

rossznak. 

A gyermek rossznak tartja, ha elveszik tőle játékát, hogy valami mással, bár őáltala 

be nem látható fontosabb dologgal foglalkozzék. Kezetekben minden, amit 

megszerettek, játékszerré válik: gyermek is, házastárs is, testvér is. 

Az élet nem játék! Az élet Én vagyok! Erre akar ráébreszteni a halál. 

Az élet a Földön ÚT, mely erkölcsi hozzáállást kíván. Értem ezalatt azt, hogy nem 

mindegy, mire használtad fel eddig, és mire használod fel ezután életedet. 

Te nem vigasztalásra szorulsz. Legalábbis itt és most nem erre szorulsz. Vigasztaló 

szavak falsul csengnek ott, ahol megoldásra vár a lélek. Te tanításra szorulsz. Tehát 

tanulásra. 

Tanulj meg először is Nekem megbocsátani. Mindaz, aki azt mondja, hogyha élet-

halál ura lenne, tehát ha az Én helyemet csak egy órára elfoglalhatná, bizony jobban 

rendezné a világnak, az embereknek a sorsát, az ilyen ember bizony elmarasztal 

Engem. 

Megtehetném, hogy föltámasztom, aki meghalt? Bizonyára. Képességem megvan 

hozzá. Nem azért nem teszem, mert nincs rá képességem. Azért nem teszem, mert 

jobban szeretem, mint ti, azokat, akik már elhagyhatták a Földet. Azért nem teszem, 

mert kétezer év alatt már meg kellett volna tanulnotok, hogy miért jöttem el közétek. 

Nem tettétek. Ez baj. 

Ismétlem: tudom, hogy nem tehetsz róla. Legalábbis nem nagyon tehetsz róla. 

Sajnos a gondolkodás át nem alakítás akkor is fájdalmas következményekkel jár, ha 

nem tehettek róla. Nekem is nagyon-nagyon fáj, hogy csak súlyos szenvedések 

megengedése által tudlak némileg fölrázni benneteket. 

De aránytalanul nagyobb rossz a föl nem rázottság állapota, mint az a fájdalmas 

realitás, mely igazságra vezérel. Már pedig annál nagyobb realitás, hogy halálra 

születik mindenki, nem kell. S annál nagyobb igazság pedig egyszerűen nincs, hogy 

ÉN VAGYOK AZ ÉLET.  « 

55. A TEVÉKENYSÉGI KÖRE MINDENKINEK KORLÁTOZOTT 

Médium: 

Uram! Egyik testvérem olyan kérdéssel jön Hozzád, mely több embernek is súlyos probléma. 

Kérdése, hogy hol vannak tevékenységi körének határai? 



HANG: 

 » Kedves Gyermekem! Örülök, hogy belső füleidet használod. Örömmel válaszolok 

kérdéseidre máskor is. Nekem ez nem teher, neked pedig kegyelem. Tömör válaszom 

így hangzik. A harmóniateremtés az Én feladatom. 

Csak ott nem teremthetek harmóniát, ahol más akarja ezt megtenni helyettem. 

Gyakran bizony egyeseknek nehezebb engedni Engem működni hagyni, mint 

kívánságaimat teljesíteni. Itt nem egyszerű engedély-megadásról van szó. Engem nem 

kell, és nem is lehet adminisztrálni. Különböző felekezetek gyakran azért buknak bele 

szertartásaikba, mert ezt akarják. 

Nálad arról van szó, hogy ott is te akarsz működni, ahol Nekem a feladatom ez. 

Miután te nyilván nem tudod elvégezni az Én munkámat ott, ahol Nekem kellett volna 

azt megtennem, utána magadban keresed a hibát, hogy hol rontottad el, miért voltál 

megint hirtelen, meggondolatlan, stb. Ekkor elhatározod, hogy na, majd a jövőben. De 

hát a jövőben sem lesz a te munkád az, ami az Én feladatom, s így persze a jövőben 

sem fog neked az jobban sikerülni. – Aztán zúgolódsz, hogy miért nem segítek. 

Engedd meg, nem tudok másodhegedűs lenni. Nem tudok asszisztálni ott, ahol 

főszereplőnek tudom Magamat. Igen. Ott csak főszereplő tudok lenni. 

Mi tehát a helyzet? – Ne azzal törődj, hogy mit bízzál Rám, hanem azzal, hogy Én 

mit bíztam rád. Meg kell mondjam, van mikor sokat bízok rád, és van mikor keveset. 

Az elején azt mondtam, hogy örülök, mert belső füleidet használod. Amikor 

használod, akkor tényleg örülök, és BENNED örülök! Többször tapasztaltad ezt már. 

Családod tagjaival kapcsolataid milyensége gyakran gátolja a Velem való 

kapcsolatod felszínre törését. Olyan ez, mint a tenger hullámzása, mely nem engedi 

felszínre azt a csendet, békés nyugalmat, mely felett viharzik. Pedig aránytalanul 

nagyobb és erősebb is a mélység nyugalma, mint a felszín háborgása. Így vagy te is 

Velem ilyenkor. Ez természetes. Nem kell törődnöd vele. A tenger hullámaival, 

viharaival is csak az törődik, aki a felszínen halad. 

Ez számodra érdekes, és ha megpróbálod, tapasztalni fogod, hogy sokkal 

könnyebb, mint gondoltad. Van, amikor nem szabad komolyan venned önmagadat. – 

Ez olyankor van, amikor helyettem akarod tenni azt, ami az Én feladatom. (Pl. egy 

másik felnőtt ember alakítása). Nem tudlak leszoktatni erről másképpen, mint úgy, 

hogy megvárom, amíg kinövöd, megunod, tehát belefáradsz, és rájössz, hogy nem is 

olyan fontos az, amit te olyan fontosnak tartasz. 

A boldogsághoz, a benső békéhez igazán csak egy a fontos. – Most itt neked 

negatíve fogalmazom meg. A pozitív fogalmazást rád bízom. – 

Az egyetlen, ami fontos, hogy saját békétlenségeddel ne akadályozd felszínre törni 

mások békéjét. A tenger-hasonlattal élve, te ne légy SZÉL, mely fölveri a hullámokat a 

felszínen. Te maradj csak az Én gyermekem, s Én legyek csak a te Jézusod akkor is, ha 

alszom abban a csónakban, mely a felszín hullámain néha oly ijesztően bukdácsol. 

Lényem lényegesebb része sohasem alszik. 

A nem-akadályozás, az kilépés egy problémából. Nem megoldása a problémának, 

hanem kilépés belőle. Ez addig nem megy, míg nagyon fontosnak mutatja magát. Ha 



eszed ágál ellene, akkor hiteddel lásd nem-fontosnak. Gyakorlatilag a benső békénél 

fontosabb nem lehet semmi. Ezt mindig nyújtom. Ha nem ésszel, akkor hittel vedd el. 

Bizonyos érzelmi hullámok lecsengése után értelmed is megkapja a szükséges fényt. 

Te fényezel másokat. Jól teszed. Én fényezlek téged. Ezt is el kell hinned. Higgyél 

az általad árasztó, békét és egészséget közvetítő Lelkem fényének erejében. Hidd el, ez 

benned és érted is működik! 

Arra a kérdésre pedig, hogy az említett tanfolyamra elmenj-e, a válaszom három 

részből áll: 

1. Szeretetem gyógyító Lelke rendelkezésedre áll. Nyilván fontos annak is a 

hozzáállása, akit fényezel. 

2. Mivel szükséges az értelem fejlesztése, ezért neked is, aki fényezel, annak is, 

akit fényezel, készségesnek kell lenni e téren is minél több ismeret befogadására. A 

készség a fontos. Ha ez megvan, akkor akár tanfolyamon, akár anélkül, de gazdagodni 

fogsz, fogtok, és így hatékonyabban áradhat a FÉNY. 

3. Csak férjed helyeslésével találsz az Én helyeslésemre. Ha nem helyesli, ne menj! 

Nem leszel kevésbé hatékony. Ha mégis elmész helyeslése nélkül, nem leszel jobban 

hatékony. 

Gyermekem! Megáldalak!  « 

56. SZÜLŐ-GYERMEK KAPCSOLAT; ALLERGIÁRÓL 

Médium: 

Uram! Egyik testvérem két problémát hoz Eléd. Az egyik az allergiája, a másik pedig az, 

hogy szeretné tudni, milyen az az optimális viselkedés, melyet Te is elvársz tőle 

édesanyjával kapcsolatban. 

HANG: 

 » A másodikkal kezdem. – Szülő és gyermek kapcsolatában az idők végezetéig 

érvényben marad az a KŐTÁBLÁRA vésett felhívás, hogy a gyermeknek tisztelnie 

kell szüleit. 

Jelen esetben ez azt jelenti, hogy e testvéred hallgasson szívére. Ahogyan tennie 

kell, azt szívéből mindig kiolvashatja. Erre nem adható olyan recept, mint egy betegség 

elleni orvosságé. Az emberi kapcsolatokban csak protokollárisan írható elő norma, de 

ez csupán külsőség, felszín, mely semmiképpen sem ajánlható ott, ahol a szeretet 

melegének kell megjelennie. 

A szülő-gyermek kapcsolat mindig szívügy. Mindkét részről. Aki tud sírni a 

síróval, az meg fogja találni a módját annak, hogy örömforrás legyen, amikor arra van 

szükség. 

Együttérzést nem lehet kívülről megtanulni, tehát nem lehet megtanítani sem. Az 

viszont kétségtelen, hogy minden problémának végső és kielégítő megoldása Én 

vagyok. 



Sajnos, e kijelentésemet sem veszitek eléggé komolyan: „Jöjjetek Hozzám 

mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és az élet terhét viselitek, és Én megenyhítelek 

titeket.” – 

Igaz viszont, hogy ennek feltétele van. Ez pedig így hangzik ma is: „Tanuljatok 

Tőlem.” 

Most rátérek a másik problémára, az allergiára. Nem kimerítő tanulmányt kívánok 

megfogalmazni, de nem akarok csupán a felszínen sem maradni. 

Minden élő szervezet rendelkezik védekező mechanizmussal.  « 

Médium: 

Uram, ne haragudj, de fáradt vagyok, s nem tudok eléggé figyelni arra, amit mondani akarsz. 

Kérlek, folytassuk később. 

... 

Uram! Pihentem egy órát. Figyellek tovább. 

HANG: 

 » Folytatom hát. 

Kívülről, belülről érnek támadások benneteket. Pontosabban: testi és lelki káros 

hatásoknak vagytok kitéve. Tudatotok csak kis részét veszi észre ezeknek a 

hatásoknak, s éppen ezért szükséges, hogy tudattalanul is védekezzetek, ha támadás ér 

benneteket. Amikor kívülről, tehát a test oldaláról jön a baj, arra található gyökeres 

orvosság. De ha belülről, tehát a lélek oldaláról, akkor még tüneti kezelés is alig 

található. 

Jelen esetben is belülről kell elindulnia testvérednek, ha gyógyulni akar. E téren 

komoly kérdés, hogy akar-e? Ez egyáltalán nem szónoki kérdés. A pszichés betegségek 

hátterében éppen az áll, hogy az érdekelt legbelül nem indul meggyőződéssel neki a 

gyógyulásnak. Egyáltalán nem biztos abban, hogy az a legjobb neki. Mert míg a 

felszínen akadályozza őt a betegség munkájában, addig lelki igényeinek jobban 

megfelel, ha nem dolgozik. Bizony sokszor nem is olyan könnyű belátni és beláttatni 

ezt. 

Mikor gondolatban először fordultál Hozzám e kéréssel, akkor azt mondtam, hogy 

kérdezd ki az illetőt. Most is ezt javaslom. Nem gyógyíthatom meg azt, akinek 

önmagát kell meggyógyítania. Nem működhetek helyettetek. Tiltja a szeretetem. 

Lelkileg fejlődni csak az képes, aki ragaszkodik ehhez. 

Míg testvéred édesapja élt, addig volt kit okolnia, ha azt vette észre, hogy belül 

nem fejlődik úgy, mint szeretne. Most nincs kit okolnia emiatt. Ez allergiájának 

gyökere. Azért kell kikérdezni őt, hogy önszemével lássa teendőit, s ne akarjon 

betegségbe menekülni akkor, amikor másoknak az ő egészségére van szükségük. És 

ezek a mások éppen azok, akikkel együtt él! 

Ha jobban ráérez arra, hogy mennyire szeretem őt, akkor ez olyan erőforrás lesz 

számára, mely képesíti arra a benső rendteremtésre, melyre valóban szüksége van. 

Testvéred kapott olyan szemeket tőlem, melyekkel képes olyasmit is látni, amit 

mások általában észre sem vesznek. E látás kétségtelenül terhet is jelent. Mégsem a 



látásról kell lemondania. Éppen e látást kell élesítenie, s ennek lesz következménye a 

gyógyulás. 

Meg kell látnia, hogy nem beteg. Vagy inkább így mondom: azt kell meglátnia, 

hogy az nem ő, aki beteg. Látnia kell, hogy nagyobb, erősebb, hatalmasabb AZ, aki 

benne van, mint az, aki kívüle. Kapcsolatainak átlátszóbbakká kell válni. Éppen az ő 

számára. Nem elég a jobb utáni igény. A jelent kell JÓL élni. Igazán csak az él jól, aki 

Velem indul el minden nap arra a kalandra, melyet ti földi életnek neveztek. A két 

úrnak szolgálás egyszerűen képtelenség. Nem tilos, hanem lehetetlen. 

Senki életében nem lehetek magánügy. Pszichikai gyógyulást csak Én adhatok, és 

senki más. A narkotikumok nem gyógyítanak lelki zavarokat. Éppen akkor kezd 

gyógyulni valaki lelki zavaraiból, ha igyekszik elhagyni narkotikumait, ha boldogság-

pótcselekvések helyett egyértelműen dönt Mellettem. 

Beszélgess testvéreddel! Mondd el neki, hogy ő Nekem is testvérem. Próbáld 

megértetni vele, hogy nagyon szeretem, s Nálam ezek nem üres szavak. Senkit a 

világon nem szeretek úgy, mint őt. Ezért van belőle EGY a világon. Értesd meg vele, 

hogy az Én szeretetem megértő szeretet akkor is, ha nem mindenben helyeslő. Értesd 

meg vele, hogy érte élek! 

Bízom abban, hogy a Tőlem kapott benső öröm el fogja fújni allergiáját. Én 

mindent megteszek ennek érdekében. Nem lennék Isten, ha nem törekednék erre. De 

amint neki sem ment eddig egyedül, úgy Nekem sem megy egyedül. Csak közös 

összefogásunk hoz megfelelő eredményt.  « 

57. A SZERZETESI FOGADALMAKRÓL 

Médium: 

Uram! Itt vagyok Csornán az állomáson. 1993. július 7-ét írunk. Lelkigyakorlatot kell tartanom 

egy érett kisközösségnek. Arra kérlek, mondj valamit a szerzetesi életről! 

HANG: 

 » Barátom! Ha valaki szerzetes, legyen akár a legjobb és a legtökéletesebb, egy 

ponton lezárja azt a lehetőséget, hogy használni, irányítani tudjam. Igen, a fogadalmai 

által teszi ezt. 

Aki Nekem fogadalmat tesz, csak akkor jár el helyesen, ha a rossz ellen tesz 

fogadalmat, és nem akkor, ha a jó mellett. 

Miért? Mert ami rossz, az nem tehető soha szándékom szerint. De ami jó, annál 

lehet jobb is. Pl. a szüzességnél legtöbbször sokkal jobb a házasság. Az engedelmesség 

pedig nagyon nem az Én elgondolásom. Legtöbb gazemberséget ezen az alapon 

követik el az emberek, gondolván, hogy így ki tudnak bújni a felelősség vállalása alól. 

Sokkal jobban megfelelne szándékomnak az, ha valaki arra tenne fogadalmat, hogy 

soha embernek fogadalmat nem tesz. E téren ugyanazt mondom, mint az esküvel 

kapcsolatban mondtam. 

Ismétlem: fogadalomnak csak a rossz elleni irányban van létjogosultsága. Pl. ha 

valaki megfogadja, hogy soha többé nem fog dohányozni. Ezen rajta van az áldásom. 



A szerzetesi intézmények éppen fogadalmaik által üresednek ki, és vesztik el 

Lelkem lendületét. Nyilván, mert ahol a Lélek, ott a szabadság. (2Kor. 3:17) 

Nem igaz, hogy a fogadalom szabaddá tesz akkor is, ha nem rossz ellen irányul, 

hanem csupán a jó mellett. Figyeld meg az egyházi, a szerzetesi elöljárókat. Olyan 

fogadalmat nem tesznek, hogy rendszeresen nélkülözni fognak azért, nehogy 

meggazdagodjanak, mivel a gazdagság valóban nem jó. 

A szegénységi fogadalom könnyen kijátszható. Sőt! Szegénységi fogadalomban jól 

élni, az egyenesen állapotszerű istenkáromlás. 

A szüzességi fogadalom sem juttat mindenkit oda, hogy általa több család 

gondozója legyen. Képzeld el, ha így szólna a szüzességi fogadalom: „Fogadom, hogy 

legalább 15 gyermek fölnevelését vállalom, de inkább többet. Ha pedig legalább 15 

gyermek nem mondhatja el, hogy én neveltem fel, akkor jussak a kárhozat helyére!”- 

Képzeld csak: azok a püspökök, pápák, akik ragaszkodnak a nőtlenséghez, ha magukat 

ilyen fogadalommal megkötnék...! 

Egészen más azoknak a társulásoknak a helyzete, melyekhez csak bizonyos 

feltételekkel lehet tartozni. Feltételekkel, melyek nem fogadalmak. 

Ilyen társulásokban, ha irántam való szeretet hozza őket össze, akkor nagyon tud 

Lelkem működni. De nem szabad, hogy a feltételek tiltó feltételek legyenek.  « 

58. JÉZUS KARDOT JÖTT HOZNI, ÉS NEM BÉKÉT? 

Médium: 

Uram! Te nem békét jöttél hozni, hanem kardot. Hogyan kell ezt érteni? 

HANG: 

 » Barátom! Ti e szó alatt, béke, gyakran egészen mást értetek, mint Én. Az a béke, 

mely után ti vágytok, az valóban Nálam van. De köreitekben ez a béke nem közismert. 

Az Én békémet harc által lehet megszerezni, és harc által lehet megőrizni. De ebbe 

a harcba nem hal bele senki és semmi, csupán azok az egoista vágyak, melyek vagy 

mások legyőzését, vagy önnön lustaságuk kényelmét igyekeznek érvényre juttatni. 

Itt tehát olyan vágyak elleni harcról van szó, melyek nem Hozzám vezérlik e 

vágyak birtokosát, hanem önző vágyaik megideologizálására késztetik. 

Már említettem neked egy alkalommal, hogy az Én békém birtoklása olyan győztes 

oldal, ahol sohasem pihennek a fegyverek, ahol mindig, minden fegyver üzemel. Ezt 

annak idején e szavakkal fejeztem ki: Éberek legyetek, vigyázzatok! 

Tehát e szavak azok a fegyverek, melyek nem lehetnek rozsdásodásra kárhoztatva 

azoknak az életében, akik az Én békémet akarják megszerezni és biztosítani önmaguk 

számára. 

Szó sincs itt külső harcról! Arról van szó, hogy a bennetek lévő önzés vágya AZ 

ÉLŐLÉNY. Te magad vagy az. 

Hasonlattal világítom meg azt az erőfeszítést, mely állapotszerű kell hogy legyen, 

ha a Győztes oldalán akarsz állni. 



Ha egy gumilabdát víz alá akarsz nyomni, akkor erőt kell kifejtened. Ha pedig ott 

akarod tartani, akkor állandósítanod kell ezt az erőkifejtést. Önző vágyaid az a 

gumilabda.  « 

Médium: 

Uram! Én úgy tudom, hogy az elfojtott vágyak részben beteggé teszik az embert, részben 

pedig álarcot öltve más formában újra felszínre törnek. 

HANG: 

 » Jól tudod. Ha kicsit vártál volna, akkor folytattam volna az Általam elkezdett 

hasonlatot. Így most folytatom. 

A víz alá nyomott labda mentőövvé formálódik akkor, ha birtokosa nem csupán a 

labdával hagyja magát elfoglalni, hanem a labda felfelé törő energiáját felhasználva 

szilárd partok felé veszi az irányt. 

Aki csak azzal bíbelődik, hogy a labda ellenállását legyőzze, az előbb-utóbb ebbe 

belefárad, belebetegszik, belepusztul. Aki viszont a felfelé törő önző vágyaknak 

energiáit süllyedő embertársai megmentésére irányítja, az éppen azáltal győztes, hogy 

állandóan harcol az önzés megideologizálása ellen, harcol az önzetlen jó cél 

megmotiválása által. 

Nincs gyenge, és nincs erős akarat. Az akarat az egy olyan kivitelező képesség, 

melyhez az erőt a vágyaktól kapja. A vágyak irányát és erejét pedig motivációk döntik 

el. 

Tehát visszatérve az előbbi hasonlathoz. Nem szabad haragudnod arra a nyavalyás 

labdára, mely természetének megfelelően nem óhajt víz alatt maradni, holott te nem 

engedheted meg, hogy ő nyomjon téged a víz alá, hanem örülnöd kell az általa felkínált 

energiának, mely csak arra vár, hogy te döntéseiddel megszabd a kibontakoztatásának 

irányát, s így fölszabadítsd erejét. 

E küzdelemben nem vagy egyedül. Az egész szellemi világ drukkol érted, és 

melletted áll, természetesen azok, akiknek szándékuk megegyezik az Enyémmel. 

Drukkolunk neked, és segítünk olyan mértékben, amilyen mértéket megkíván 

tőlünk a szeretet. Az a SZERETET, aki vagy, amely előtt a te szabadságod SZENT!  « 

59. DABAS-SÁRI ISKOLAÜGY 

Médium: 

Uram! Az egész ország tele van a Dabas-Sári iskolaüggyel. Mi erről a véleményed? 

HANG: 

 » Csak azért válaszolok, mert előhoztad e témát. Egyetlen szót sem szólnék különben 

erről. Halld hát, amit mondok: 

Az egész hitoktatás el van rontva nálatok. E téren, amit csináltok, és ahogyan 

csináljátok, azt nem lehet jól csinálni. Egyszerűen nem lehet. 

Ahhoz pedig, hogy fönntartsatok egy olyan iskolát, amelyben még a betűvetést is 

egyházatok adminisztrálása alá akarjátok helyezni, hát ez olyan kívánság, mely arról 

tesz tanúságot a világ előtt, hogy Velem nemigen tudtok mit kezdeni. 



Nagyon szeretem és nagyon sajnálom azt a gyermekemet, akinek ilyen keserves 

leckéből kell megtanulnia azt, amiért Engem keresztre feszítettek. Ennek a leckének 

tartalma pedig az, hogy az Isten országa és annak igazsága nincs még birtokotokban, 

ezért keresni kell. E keresés vállalásához van kötve az a többi mind, amire szükségetek 

van. 

Mit jelent ez ebben az esetben? Azt jelenti, hogy az iskola lehet marakodás tárgya, 

lehet gyűlölet forrása, és lehet a lelki eltompulás helye. Míg az Isten országának 

keresése jelen esetben is éppen a lemondás útja. 

Azt mindenki tudja Rólam, hogy Én tanítottam templomban, imaházakban, utakon, 

tereken, folyó és tó partján, de iskolában soha. Engem hatékonyan tanítani csak 

házaknál, családoknál, baráti beszélgetések kapcsán és olyan csoportok összejövetelein 

lehet, ahol Lelkem teret kap arra, hogy korlátozások nélkül érvényesüljön. 

Az iskola még a legoptimálisabb esetben is olyan látszatot kelt a külső 

szemlélőben, hogy a Velem való foglalkozás egy lehet a sok közül, de azért a 

fontosságot tekintve elmaradok a többitől. 

Lehet Belőlem tantárgyat csinálni, de lelkileg nem kifizetődő. E kijelentés nincs 

ellentétben azzal, hogy mindenki azért van a világon, hogy Engem megismerjen. 

Abban az esetben, ha a hittanórák tartalma az lenne, hogy a többi óra anyagát 

Velem hogyan lehet kapcsolatba hozni, akkor értelme lenne annak, hogy van iskolában 

hittanóra. De ilyen hittanórákba nem mennének bele a többi tantárgy tanárai. Nem, 

mert nem mondhatnák világnézetileg semlegesnek az ilyen iskolát. 

Valójában nincs is világnézetileg semleges iskola, mivel nincs világnézetileg 

semleges tanár sem. 

A katolikus iskoláknak pedig azért kell ellene mondanom, mert az ilyen iskolákban 

sem engedélyezik az Engem tanítást, csupán a Rólam szóló katolikus tanítást. E kettő 

pedig nagyon nem fedik egymást. Kétezer év távlatából ez eléggé egyértelmű. Ezt 

persze más felekezetről is éppen így el lehet mondani, csak még nem lehet kétezer 

évről beszélni. 

Ha te, a katolikus pap, a fentiekkel nem tudsz egyetérteni egészen – ezt olvasom ki 

most lelkedből – akkor csak sajnálni tudlak.  « 

60. KAPCSOLAT A SZELLEMEKKEL 

Médium: 

Uram! Egy közeli városban él egy olyan testvérem, aki a Te nevedben maga köré gyűjt olyan 

jó szándékú embereket, akik azért akarnak közvetlen kapcsolatot találni a szellemvilággal, 

hogy „napra-kész” programot kapjanak életük alakításához. Hétfőn egy nagyobb csoport jön 

össze, pénteken pedig egy szűkebb, koncentráltabb gondolkodású társasággal foglalkozik. 

Mi erről a véleményed? 

HANG: 

 » Jól tetted, hogy nem írtad ki e város nevét. E testvéred és csoportjai még így is 

bőven kiteszik magukat olyan erőknek, melyek nem segíteni, hanem ártani 

szeretnének. 



Persze, nem tudnak. Az Én nevemben jó szándékkal nem lehet úgy összejönni, 

hogy Én ott tétlenségre lennék kárhoztatva. 

Igaz viszont, hogyha ártani nem is tudnak, de megnehezíteni sajnos tudják azoknak 

lelki, szellemi fejlődését, akik nem óvatosak eléggé. 

Ezért nem szabad nagy propagandát csinálni az ilyen összejöveteleknek, mert ez az 

óvatosság rovására mehet. Ezért tetted jól, hogy nem írtad ki e város nevét, és barátod, 

testvéred nevét sem. 

Mint tudjátok, meg lehet szomorítani Lelkemet. Tehát meg is lehet örvendeztetni. 

Ezek az összejövetelek sok örömet okoznak Nekem. Ez fölmérhető abból is, hogy sok 

örömet okoznak másoknak is, akikben éppen az ilyen összejöveteleken ébredt fel a 

szeretet, irgalom, megbocsátás érzése azok iránt, akik ezt bizony egyáltalán nem 

érdemelték ki. 

A szűkebb csoport összejövetelei nagyon fontosak. Itt érlelődnek ki azok az 

energiák, melyek a nagyobb összejövetelek számára áldásomat hordozzák. A 

mennyiség kísértésének nem szabad bedőlni. 

Konkrét feladatokat nyilván nem írhatok elő nektek, mint ahogy nem írható elő 

senkinek, hogy naponta mekkorát nőjön. 

A ti életetek annyira össze van szőve a szellemvilág életével, hogy fejlődésetek 

csakúgy, mint növekedésetek, tőletek független erők munkája által is történik. Abban 

biztosak lehettek, hogy Bennem még soha senki sem csalódott. 

A benső békénél fontosabb számotokra soha semmi nem lehet. Ne féljetek attól, 

hogy esetleg olyasmit hisztek el, amit később korrigálni kell. Végső soron nem az dönti 

el boldogságodat, hogy mit hiszel, hanem az, hogy hűséges maradsz-e Hozzám vagy 

sem. 

A Hozzám való hűségedet pedig azzal mutatod ki legjobban, hogy kitartasz abban a 

buzgóságban, mely Engem egyre jobban meg akar ismerni. Nincs megállapodott 

ismeret. Nincsenek megváltozhatatlan dogmák olyan értelemben, hogy az emberi 

értelem fejlődésének meg kellene állni. Ne féljetek az ÚJTÓL! 

Első nyilvános beszédemben arra szólítottam föl a hallgatóságomat, hogy alakítsák 

át gondolkodásukat. Ez természetesen csakis gondolkodás által történhet. (Márk 1:15) 

Ne féljetek saját fejetek után menni. A ti fejetek az Én fejem. 

Mindez addig igaz, míg szeretni akartok, míg hisztek abban, hogy a jónál van jobb, 

míg inkább vállaljátok, hogy titeket bántsanak, mint ti bántsatok mást, inkább titeket 

gyalázzanak, mint ti gyalázzatok mást. Az ismeretekben is a fejlődés útján kell 

járnotok. 

Nagyon szeretlek benneteket. Szavakkal nem tudom kifejezni, hogy mennyire. De 

kell, hogy minél többet megérezzetek ebből a szeretetből. Én ezen fáradozom. 

Nem köszönök el sem tőled, sem testvéredtől, sem azoktól, akikkel össze szokott 

jönni. Nem köszönök el, mert mindig veletek akarok maradni.  « 



61. VÉLEMÉNY A GYÓGYÍTÓ IMÁRÓL 

Médium: 

Uram! Egyik testvérem azt kérdezi Tőled általam, hogy mi a véleményed a gyógyító imáról? 

HANG: 

 » Nem pontosan ezt kérdezi. Nem, mert ő is tudja, hogy csak gyógyító ima létezik. 

Testvéred azt kérdezi Tőlem, hogy az a gyógyító szolgálat, melyet ő végezni kíván, 

mennyire nyerte meg tetszésemet. 

Erre a válaszom: NAGYON. Igen. Testvéredben szinte túlfűtött érdeklődés van 

Irántam, és ez nagyon jó! Ez felel meg természetének. Erre készítették eddigi élete 

során. 

Kérje csak tőlem a józanság Lelkét. Ez nem féket, hanem ERŐT fog jelenteni 

számára. Minden sodrás ellen csak erővel lehet ellenállni. A meglátott jó képes olyan 

sodrásba hozni a szemlélőt, mellyel benső fejlődése nem tud lépést tartani. Ezért kell a 

józanság Lelke. 

Ami él, az nem organizált gépezet, hanem organizmus. Ez azt jelenti, hogy csak a 

benső törvényszerűségek összhangja hoz létre harmonikus megnyilvánulást az élő 

szervezetben. Ezt képes biztosítani a józanság Lelke. 

Testvérednek megvan az a képessége, hogy ráérezzen arra az Általam elgondolt 

természetes útra, mely biztosítani tudja a meglévő energiák kölcsönös, egymást 

kiegészítő szerepének aktivizálását, mely képes egy beteg szervezet megjavítására. 

Kétségtelen, hogy tartósan csak Általam és Velem lehet gyógyítani. A tüneti 

kezelések, bár rövidtávon több sikerélményt nyújtanak, mint a gyökeres orvoslás, de 

nem szabad e téren sem engedni annak a kísértésnek, mely pillanatnyilag jó reklám 

ugyan, de egy idő után kudarcokhoz és belső meghasonláshoz vezet. 

Ezt javaslom tehát testvérednek: kérje többször áldásomat munkájára, s 

imádkozzon azokért, akik az ő tanácsai és utasításai alapján gyógyulni akarnak. Most 

közvetlenül neki szólok: 

Gyermekem! Kérő imáidra Nekem van szükségem, hogy tanúskodni tudjak 

melletted. Hogy hitelesíteni tudjam e szavaimat a te életedben is: „Kérjetek és adnak 

nektek.” (Lukács 11:9) 

Megáldalak és küldelek a tevékeny szeretet gyakorlására.  « 

62. VAN-E MEGOLDÁS  SZOCIÁLIS ÜGYBEN? 

Médium: 

Uram! Egyik testvérem azt kérdezi Tőled, hogy szociális gondozóként mit kell tennie. 

Egyáltalán van-e megoldás, amiben segíthetne? 

HANG: 

 » Nincs megoldás, de segíteni kell. A földi élet a maga egészében olyan, mely csupa 

meg nem oldható szeletekből áll. Ti ezt úgy fejezitek ki, hogy a munkát nem lehet 

befejezni, csak abbahagyni. 



„De hát mégis csak végére kell járni a dolgoknak!” – mondjátok. Ez igaz. A 

gyakorlatban négy összetevőre hívom fel figyelmedet: 

1. Reggel meg kell beszélned Velem a napi teendődet. Nem azt, hogy Én mit 

akarok tenni!, hanem azt, hogy amit ott, ahol a fizetésed kapod, amit kívánnak tőled 

azok, akik fizetnek téged, azt hogyan kell tenned. Ezt Velem meg kell beszélned! 

2. A Földön minden munkát vállaló embernek van főnöke. Neked is van. E 

főnöknek van egy olyan illetékességi köre, mely az övé, és nem a tiéd. E körön belül 

nem lehet tartalmában rossz parancsot kiadni. Nem azt mondtam, hogy nem szabad, 

hanem azt, hogy nem lehet. Mihelyt valaki tartalmában rossz parancsot ad ki 

beosztottainak, abban a pillanatban már átlépte illetékessége határát, tehát parancsa 

hatálytalan. 

3. Minden munkavállalónak feladata és kötelessége, hogy a felvállalt munkának 

formai részét, tehát a hogyanját maximálisan lelkiismeretesen lássa el. Ez tehát 

egyértelműen a te feladatod és kötelességed is. 

4. Mivel a gyakorlatban ez korántsem olyan egyszerű, mivel a főnök sokszor 

formai részeket is tartalmiaknak lát, mivel a beosztott gyakran a tartalmiakat is 

formaiaknak ítéli meg, ezáltal sok és kellemetlen ellentétek keletkeznek, mely 

ellentétek csak akkor válnak egy idő után elviselhetőkké, ha a beosztott megalkuszik 

lelkiismeretével a főnöke hatalmi érdeke javára. Ha nem teszi ezt, akkor csak Velem 

képes kitartani lelkiismeretesen. 

Így válik megtapasztalhatóvá enyéim számára a munkahelyen az az alulértékeltség, 

melynek másik neve a Velem való sorsazonosság. Ennek mindenki ki van téve, főleg 

aki fizetésért munkát vállal. Ez így lesz az idők végezetéig. 

Gyermekem! Kérdésedre a válaszomat visszafelé göngyöltem. Megoldást nem 

adtam. Vagy mégis? 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL. Ez az áldásom annyiban realizálódik 

benned, amennyiben vágyat ébresztesz magadban BÖLCSESSÉGEM befogadására.  « 

63. A SZELLEMIDÉZÉSRŐL 

Médium: 

Uram! Kérlek szeretettel, mondd el véleményedet a szellemidézésről! 

HANG: 

 » Barátom! Tudok arról az újságcikkről, mely óvja olvasóit az olyan 

szellemidézésektől, melyeket ő szellemi fertőzésnek nevez. 

E kérdést nem szabad ennyire leszűkíteni. 

Valóban van olyan szellemidézés, melyet senkinek sem ajánlanék. Az Ellenem 

fellázadt, és még most is lázadó szellemek mindent elkövetnek, amennyire lehetőségük 

van, hogy ártsanak nektek. Ez történhet úgy is, hogy még létezésüket is letagadtatják, 

de történhet úgy is, hogy érzékelhetően rátelepszenek emberekre, akik erre nekik 

lehetőséget adnak. 



Viszont a szellemidézést csak ilyen szellemekre leszűkíteni nem volna szabad. 

Nem, mert az Engem szerető szellemek is szeretnének segíteni nektek, s az teljesen 

helytelen lenne, ha a rossz szellemeknek adnék lehetőséget arra, hogy kapcsolatba 

kerüljenek veletek, a jó szellemeknek pedig nem. 

Amikor kinyíltok a szellemvilág felé, olyankor szándékotok dönti el, hogy 

károtokra vagy előnyötökre nyíltatok meg. 

Katolikus Egyházamban minden szentmisében az átváltoztatás előtt megidézitek a 

szellemvilág legkiválóbb tagjait, hogy lépjenek veletek kapcsolatba. De 

mindannyiszor, ahányszor a szentekhez, angyalokhoz fordultok, ilyenkor 

szellemidézést végeztek, s ezt ebben az egyházamban senki sem mondaná szellemi 

fertőzést előidéző veszélynek. Bár tisztátalan szándékaitok gyakran teszik az ilyen 

találkozásokat lelkileg veszélyessé. Gondolok most az e téren elburjánzó babonákra. 

Egészen biztosan tiszta a szándékotok akkor, ha a szeretet gyakorlati 

megvalósításának hogyanját, illetve e szeretethez szükséges erő mikéntjét akarjátok 

szellemtestvéreitek segítségével fölismerni és megélni. 

Különösen alkalmasak erre a csoportos összejövetelek. Ilyenkor nagyobb méretűvé 

válik minden jelenlévő nyitottsága, és az ellenőrzés is adottabb. 

Tévedésben vannak azok a gyermekeim, akik úgy gondolják, hogy a magán-

kinyilatkoztatások, a magán-sugallatok ideje lejárt. Ez sohasem fog megtörténni. 

Állandóan közlöm Magamat közvetlenül is és szellemi teremtményeim által is. Ennek 

valóságát magad is tapasztalhatod mindannyiszor, ahányszor Hozzám fordulsz valami 

kérdéssel. És Én vagy egy Általam jónak ítélt szellem szól hozzád. Nem vagyok 

személyválogató. Bár hinnétek jobban, hogy egy csodálatosan gazdag szellemvilág áll 

rendelkezésetekre! 

Szomorúan meg kell állapítanom, hogy sajnos szertartásaitokkal, melyek általában 

szintén szellemidézési formák, nagyon lejárattátok azt a tényt, hogy a szellemvilág 

állapotszerűen rendelkezésetekre áll. Ez így, ahogy mondtam, a katolikus egyházamra 

áll. De vannak egyházak, melyek sajnos még tovább mentek e téren, és kifejezetten 

bűnösnek ítélik meg, ha valaki a szellemvilággal kapcsolatot akar felvenni. 

Ne a szellemektől féljetek! Önmagatokkal szemben legyetek óvatosak, mert 

szándékotok döntő abban, hogy a rátok hatni akaró szellemek munkája milyen 

következményekkel jár életetek további alakításában.  « 

64. ISMÉT EGY ÁLOM MAGYARÁZATA 

Médium: 

Uram! Az egyik fiatal testvérem két álmát hozza Eléd. Mi a véleményed ezekről az álmokról? 

HANG: 

 » Gyermekem! Az első álmodnak számodra nem könnyen felfogható jelentése van. 

Remélem, ha többször elolvasod e sorokat, akkor egyre többet megértesz majd belőle. 

Olyan benső érzelmi hullámok kezdenek átjárni, melyeket nagyon nem szeretnél 

mindenki szeme elé tárni. 



A függöny hiánya valójában a függöny utáni vágyadat jelzi. Vagyis azt, hogy 

benső világodnak másoktól meg nem zavarható biztonságot tudjál adni. 

A majmok azt a felfogást testesítik meg, mely meg akarja semmisíteni benned az 

egyéniség kialakításának rugóit. 

Ez az álom korodnak és körülményeidnek természetes következménye, s előre jelzi 

azt, hogy minden különösebb megrázkódtatás nélkül, tehát sebeket nem okozva 

bontakozhat ki tovább Isten rólad megálmodott gondolata. 

A másik álmodról fontosnak tartom közölni, mivel folyamatos álomról van szó, és 

éppen ezért mindenki számára tanítást hordoz, hogy önismeretet és életsorsot egyaránt 

kiolvashatsz belőle. Önismeretet azonnal, életsorsot nem biztos hogy azonnal. 

Gyermekem! Meg kell tanulnod, hogy a várakozás sok esetben gyümölcsözőbb 

életet produkál, mint a tevékeny sietség. 

A Nap simogató melegével úgy tudja kibontani a virág szirmait, hogy virág és 

környezete ezáltal szebbé teszik a világot. Ha siettetni akarná valaki e kibontakozást 

harapófogóval, bizony mindent elrontana. 

Napsugár szeretnék lenni életedben. Szeretetem melegével és simogató 

gondoskodással képes vagyok szebbé tenni a magad és környezeted életét. Sőt! Csak 

Én vagyok erre képes! De csak akkor, ha igyekszel türelmesnek, Bennem bízónak 

lenni, maradni.  « 

65. VÉLEMÉNY A GITÁROS MISÉRŐL 

Médium: 

Uram! Gitáros testvéreim voltak itt vasárnap, és Rólad szóló énekeket énekeltek a 

szentmisén. Az öregek egy részének nem tetszett. Mi erről a véleményed? 

HANG: 

 » Barátom! Nekem nagyon tetszett testvéreidnek játéka, éneke. Engem dicsőítve 

gazdagodtak lelkileg azok, akik nem önmagukat keresték. Hozzám kerültek közelebb 

azok, akik azért járnak templomba, hogy Bennem gazdagodjanak. 

Nem kis áldozatot hoztak azok, akik vidékről éppen azért jöttek ide, hogy így 

találkozzanak Velem. Nem élték meg áldozatnak. Örültek, hogy itt lehettek. 

Csak azoknak nem tetszett, akiknek az sem fog tetszeni, hogy meg kell halniuk. A 

halált ugyan még kénytelenek lesznek vállalni vagy inkább elviselni, de a Velem való 

találkozásuk számukra éppen azért fog problémát jelenteni, mert nem értik meg, hogy 

miért nem látok úgy, mint ők. 

Az igazsághoz tartozik azonban, hogy nem csak tudatos lezártságuk ludas ebben, 

hanem az egész eddigi életvitelük. Ebben az egyházamban nem arra tettétek a 

hangsúlyt, hogy nyitottnak kell lenni, hanem arra, hogy engedelmesnek kell lennetek. 

Nem arra tettétek a hangsúlyt, hogy állapotszerű feladat a gondolkodás átalakítása, 

hanem arra, hogy vannak megmerevült örökérvényű dogmák, melyeket éppen ti, papok 

és írástudók tudtok helyesen őrizni, s a ti híveiteknek nincs más dolguk, minthogy 

ebben segítsenek titeket. 



Ők ezt vállalták. Ezért ti jutalmul szemet hunytatok szinte minden olyan vallási 

eltorzulás előtt, melyről azt láttátok, hogy nem veszélyezteti hatalmatokat, uralmatokat. 

Ne okold hát azokat a jámbor lelkeket, akik szintén nagy áldozatokra képesek azért, 

hogy különböző zarándoklatokon részt vehessenek, s ugyanakkor értetlenül állnak 

fiataljaitok vallási megnyilvánulásai előtt. Nem Ellenem dolgoznak ők, hanem inkább 

saját meggyőződésük mellett. Mégpedig olyan meggyőződésük mellett, mely 

meggyőződésükben papok, főpapok egyaránt nagyon is osztoznak. Hidd el, ezeknek a 

vezetőknek sokkal nagyobb a bűnük e téren. 

Inkább azért adj hálát, hogy vannak azért az öregek között is, akikben van benső 

rugalmasság, s akik nem mondtak le végleg arról, hogy gondolkodjanak, s nem 

egyeztek bele végleg abba, hogy Velem kapcsolatban mindig mások gondolkodjanak 

helyettük. Igaz, nincsenek sokan az ilyen öregek, de a te korodban még mindig többen 

vannak, mint akkor voltak, mikor Én éltem emberként a Földön. 

Azt is el kell hinned, hogy kevesen vannak azok is, akik egyáltalán nem akarnak 

fejlődni. Kevesen vannak, akik saját igazukat semmiképpen sem adnák fel. 

Azok vannak legtöbben, akiknek már kevés idejük van arra, hogy változtassanak 

meggyőződésükön. Ezek azok a jó szándékú, de nem az Én szívem szerint 

gondolkodók. Ezek azok a jámbor lelkek, akik örömmel fogadják majd az 

átalakulásukhoz szükséges, akár gyötrelemmel is járó állapotot, melynek vége 

mégiscsak az lesz, hogy úgy ölelhetem szívemre őket, mint akik állapotszerűen 

vállalták a gondolkodás-átalakítást, és ami ezzel együtt jár, a szeretetemben való 

növekedést is.  « 

66. VÉLEMÉNY A GENERÁCIÓS PROBLÉMÁRÓL 

Médium: 

Uram! Ha már itt tartunk. Kérlek, mondd el véleményedet arról a generációs problémáról, 

melyet szinte minden társadalom szenved! 

HANG: 

 » Barátom! A generációs probléma, bár általános, de nem szükségszerű. Ami 

szükségszerű, az egyetlen forrásból ered. Ennek SZERETET a neve. Szeretni 

szükségszerű. Nem szeretni, nem szükségszerű. Szeretni azért szükségszerű, mert ez az 

ŐSFORRÁS. Ennek tagadása sohasem szükségszerű, bár lehetősége ugyancsak 

fönnáll. 

Az természetes, hogy másképpen gondolkodik az, aki sokat tapasztalt, mint az, aki 

keveset. De ebből nem kéne feszültséget csinálni. Az ebből adódó feszültség gyökere 

gyakran meggondolatlanság, és van, amikor szeretetlenség. 

Meggondolatlanság olyankor, mikor idő és lehetőség hiányára hivatkoznak azok, 

akik emiatt nem tudnak közös nevezőre jutni. Ilyen esetben mindkettőn áll a dolog. Ha 

szeretetlenség az oka a feszültségeknek, akkor félelem van a háttérben valamelyik 

oldalon. 



Szülő és gyermek csak akkor tudnak közös nevezőre jutni az élet különböző 

kérdéseiben, ha időt adnak egymásnak arra, hogy megértsék egymást akkor is, ha nem 

fogadják el egymás nézetét. 

Aki meg tudja magában fogalmazni, hogy a másik miért gondolkodik úgy, ahogy 

gondolkodik, az, ha nem is helyesli, de megérti a másikat, függetlenül kortól, 

iskolázottságtól és minden egyébtől. 

A szeretet ilyen. Helyeselni csak azt helyesli, amit magára nézve is jónak tart. De 

megérti azt, ha valaki nem úgy lát, mint ő. 

Ezt a magatartást tanulni kell. Általában nem az öregektől lehet ezt megtanulni, 

hanem a gyermekektől. Ők szoktak a legtanulékonyabbak lenni abban, hogy megértők 

legyenek másokkal szemben.  « 

67. VÉLEMÉNY A PAPOKRÓL 

Médium: 

Uram! Két pap volt itt nálam ma délelőtt. Egy idősebb és egy fiatalabb. Szeretettel kérdezem, 

miért nem tudtam velük közös nevezőre jutni? 

HANG: 

 » Barátom! Mint emlékszel, megszólaltam benned, és kértelek, hogy légy 

visszafogottabb. Sajnos, neked néha hiába beszélek. 

De azért nem rontottál el mindent. Sikerült annyira hatnom rád, hogy nem voltál 

kifejezetten szeretetlen, s ezt megérezték nemcsak a kapott könyvek hatására, hanem 

annak következtében, hogy kinyilatkoztatásaimról tárgyilagosan tudtál beszélni. 

Barátom! Legtöbb jó szándékú pap nem tud mit kezdeni valójában papságával. 

Majd megmondom, miért mondtam, hogy a legtöbb, és miért nem mondtam azt, hogy 

az összes. De előbb arra válaszolok, hogy mit is tesznek ezek a papságukkal mit sem 

kezdeni tudó papok. 

Ezek, mint sok opera-drámában a főhős, aki még szíven szúrva is hosszan trillázik, 

ezek is minden lehetséges és lehetetlen érvet megpróbálnak összeszedni a tekintélyelv 

megvédésére. 

Akiknek nincsenek érveik, azok általában csupán csak minősítenek. De nemcsak. 

Igyekeznek valami hatalom mögé húzódva olyan védekező állást kialakítani (holott 

őket senki sem támadja), mely védekező állásban győzködik egymást annak 

elhitetésével, amit érvekkel bizonyítani nem tudnak, mert nem is lehet. 

Gyengeségükkel akarják egymást erősíteni. E gyengeségük a tekintélyelvre építés. 

Erről a magatartásról ugyanazt kell mondanom, mint a babonásan 

hagyományokhoz ragaszkodó, lélekben megöregedettekről már előbb kifejtettem. 

Aki nem akar látni, aki nem akar fölébredni, az képes nem látni és nem fölébredni. 

De sem a vakság, sem az álmodozás nem képes megváltoztatni azokat a tényeket, 

melyek azt igazolják, hogy egyre selejtesebbek lesznek azok a nézetek és 

magatartások, melyeknek hordozói mások mögé bújva akarják áthárítani – saját meddő 

életüket látva – a felelősséget elöljáróikra. 



Nincs felelőtlen normális felnőtt emberi élet. Nem lehet kibúvó a parancsra tettem 

kijelentés. Mindenkinek szívébe írtam azt, amit Mózessel KŐTÁBLÁRA vésettem. 

Csak azok, akik a könnyebbik végét szeretik megfogni a dolgoknak, csak azok, 

akik szeretnék, ha nem volna felelősségre vonás, csak azok, akik úgy gondolják, hogy 

az a tudatlanság is felmentő ítélettel jár, mely megszüntethető lett volna, ha az illető 

akarta volna, csak ezek azok, akik a végsőkig kitartanak – ahogy te mondani szoktad, 

bár nem te találtad ki – a nulla cukrozása mellett. Csak akik a külső hatalomtól, és nem 

belülről, az Én szent Lelkemtől várják – esetleg parancsszóra? – az emberek Hozzám 

fordulását, csak ilyeneknek fontos az úgynevezett objektív tekintély. 

Az viszont, hogy valakiben ez megváltozzék, szintén nem mehet parancsszóra. Ez 

nyitottság kérdése. E nyitottság se nem örökölhető, sem másra át nem ruházható. Ez a 

benső szabad döntés lényegéhez tartozik. 

Azt, hogy mi mellett és mi ellen kell döntenetek, még sokszor fogod hallani Tőlem 

e párbeszéd-ima alkalmával. 

Nem minden pap ilyen. De azt bizton merem mondani, hogy azok a papok, akik 

úgy törnek pálcát a BOKOR papjai felett, hogy el sem olvasták a KIO-t, úgy ítélkeznek 

felettetek, hogy nem Rám hivatkoznak, hanem Egyházam hatalmon lévő uraira, akik az 

egység igényének hangoztatásával arra akarnak rávenni benneteket, hogy ne 

lelkiismeretetek szerint, hanem az ő lelkiismeretük szerint szövegeljetek, akik nem 

érveket várnak tőletek, hanem hitet az ő teóriáik iránt, hát az ilyen papok bizony nem 

ártatlanok. 

De vannak olyan papok, akik csak idő kérdése, és hozzátok fognak csatlakozni. 

Nem azért, mert rájönnek, hogy nincs mondanivalójuk, hanem azért, mert rájönnek, 

hogy nincs igazuk. Nincs igazuk annak megítélésében, hogy miért jöttem el közétek. 

Rájönnek, hogy nem szabad kijátszani a szertartást a magatartás ellen, és nem szabad 

negligálni a szertartást magatartásra hivatkozva. Itt most a szertartás alatt olyan ima-

keretet értek, mely valóban IMÁNAK a kerete, és nem KERET ima nélkül. Imádság 

alatt pedig azt értem, mikor valaki Hozzám emeli lelkét.  « 

68. SZERETETRŐL ÉS ŐSEINKRŐL 

Médium: 

Uram! Tudom, hogy Hozzád bármikor, bármilyen problémával jöhetek. Természetes 

számomra viszont, hogy Te mindig úgy és olyat mondasz, ahogy és amit csak a SZERETET 

mondhat. 

Előbbre nem akartam beleszólni, de nem értettem meg e kijelentésedet, hogy „csak a 

szeretet szükségszerű”. Kérlek, világítsd meg ezt jobban! 

HANG: 

 » Barátom! Amikor e szót kimondtam, SZERETET, akkor ezt Önmagamra értettem. 

A ti életetekben Én, mint SZERETET, úgy nyilatkozom meg, hogy jelenlétemet 

valamiképpen értelmeznetek kell. Ez szükségszerű! A leggonoszabb cselekedet sem 

képes SZERETETEM jelenlétének tényét megszüntetni. 



A leggonoszabb cselekedetben e SZERETET azáltal van jelen érzékelhetően, hogy 

a leggonoszabb szándékot is megengedi, s nem alkalmaz ezzel szemben sem erőszakot. 

Annak életében pedig, aki ellen valamilyen gonosz szándék irányul, szeretetem úgy 

nyilatkozik meg, hogy az illető kimondhatja: „Az Istent szeretőknek minden javára 

válik.” 

De te most nem azért kezdtél el Engem kérdezni, hogy csupán fogalmi tisztázást 

kérj Tőlem. Te most azért kapcsoltad be ezt az író-masinát, hogy megkérdezd: Mi a 

véleményem azokról az ősökről, akik szoros vérkapcsolatban állnak barátoddal? 

Nyilván tudom. 

Számomra azért problematikus e kérdésére az egyértelmű válasz, mert tudom, hogy 

mit jelent egy ember életében az elfogultság. 

Ha egy előkelő családfát mondok meg, akkor csak féligazságot mondtam. Ha 

elmondom, hogy van egy másik, olyan családfa is, melyről tudom, hogy 

legszívesebben nem akarna hallani, akkor meg olyan irányba kezdene kutatni, mely 

ismét csak a lelki fejlődését nehezítené meg. 

Higgyétek el, hogy ilyesmiben nem az Én szavamat kell kutatni. E téren 

SZÍVETEK sugallatát kell követnetek. Csak ez tud bárkit is önismeretre segíteni 

őseitek felismerése által. 

Illetve, nem is annyira őseitek megismerése által, hanem az által a munka által, 

mely ilyen kutatással együtt jár, tud bennetek a múltból kibányászható érték olyan 

elfogulatlan szemléletet kialakítani, melyre a jövő érdekében építeni érdemes.  « 

69. KERESZTSÉGRŐL, ÁTEREDŐ BŰNRŐL, A SZŰK KAPURÓL 

Médium: 

Jézusom! Számomra nagyon nem megnyugtató az, hogy tudom, Te beszélsz hozzám, de ezt 

nem tudom úgy kamatoztatni életemben, hogy ezzel a Te ÜGYED, az emberek Hozzád 

térése tapasztalhatóan megvalósuljon. 

HANG: 

 » Barátom! Te most még kapcsolatunkban a tanulmányi éveidet töltöd. Azért 

hoztalak el ebbe a faluba, hogy biztosítsam azt a külső keretet, mely feltétlenül 

szükséges ahhoz, hogy szerepedet, a Tőlem kapott küldetésedet teljesíteni tudd. A sok 

hittanóra gondot jelent Számomra e téren. 

Nálad is jobban tudom, hogy ennek a falunak milyen a lelki összetétele. Bizony a 

Katolikus Egyházamban vannak a legnagyobb ellenfeleim. Nem ellenségeket 

mondtam, hanem ellenfeleket. Azért mondtam így, mert ezek az ellenfeleim nem 

tudják, hogy éppen ők akadályozzák legjobban azt az ügyemet, melyre téged ide 

hoztalak. 

Újra sorra kell venned azokat a szentség kiszolgáltatásokat, melyeket e község 

lakói kívánnak tőled. Kezdjük mindjárt a keresztséggel. 

Te azt tanultad, hogy a keresztség szentsége az Én titokzatos testemet építő 

szentség. Azt tanultad, hogy Belém oltódik az, akit megkeresztelnek. Eddig minden 



rendben is volna. Van tehát egy szertartás, melynek következtében elindul itt a Földön 

egy jézusi élet. Ez volna a lényeg. 

Hát ez a felfogás már szinte születésekor halálra volt ítélve. 

Ennek egyszerű magyarázata az, hogy gondolkodni és uralkodni egyaránt 

akartatok, éspedig egyszerre. 

Ti is tudtátok mindig, hogy az Én csíraszerű életem csak együttműködésetek révén 

tud kibontakozni bennetek. Kezdetben ezt az együttműködést halálosan komolyan 

igényeltétek, mielőtt valakit megkereszteltetek. Mi lett ennek a következménye? Az, 

hogy nem szívesen akart megkeresztelkedni senki. Egyszerűen azért, mert nem akarták 

vállalni az Én jézusi életemet itt a Földön. Úgy gondoltátok, hogy majd odaát! Ott 

nyilvánvaló, hogy csak ennek a szeretet-életnek van létjogosultsága. 

Hogy ennek nyomatékot adjatok, meg kellett fogalmaznotok az áteredő bűn 

fogalmát, mely mindenkit képtelenné tesz az örök boldogságra. Ezzel aztán már be is 

következett az a szomorú gondolatváltás, mely a keresztséget legfőképpen nem a 

Belém-oltás szertartásának kezdte hirdetni, hanem egy olyan bűn eltörlésének, melyet 

el se követtetek. 

Na persze, azoknak a bűnöknek eltörlését is ide vettétek, melyeket személyes 

bűnöknek neveztetek el. De mindenképpen elsősorban a bűnbocsánat feltételének 

kezdtétek tekinteni a keresztséget. 

Persze hozzátartozik, velejárója a keresztség szentségének a bűnök megbocsátása. 

Sőt, ezen kívül még – eltekintve a Belém-oltástól – képes megroppantani a sötétség 

falait is. De mit ér ez, ha ennek ellenére nincs, aki világosság után vágyódna? 

Világosság után csak az vágyódik, aki Engem akar megélni!, aki olyan személyes 

kapcsolat után vágyódik Velem, mint te. 

Mindenkivel szeretnék párbeszédet kezdeni. Nem vagyok személyválogató. 

Mindenkinek Én vagyok a VILÁGOSSÁG. Aki nem Velem jár, az sötétben jár, 

bármilyen okos, bármilyen szép, bármilyen erős, és bármilyen vallási intézmény tagja. 

Sőt! Éppen az, amit ti okosságnak, szépségnek, erőnek neveztek, éppen ezek inkább 

akadályai, mint elősegítői a Velem való bensőséges kapcsolatnak. Ennek nem kellene 

így lenni. De visszatérek a vezérgondolathoz. 

Ha a keresztséget szentségnek, vagyis Velem való találkozásnak valljátok egy 

speciális cél érdekében, akkor ennek megfelelően kellene kezelnetek. De ez 

képtelenség. Képtelenség, mert az a bizonyos speciális CÉL, melynek érdekében ki 

kellene szolgáltatnotok a keresztséget, mint szentséget, az éppen egy olyan élő 

közösségbe való betagozódást kellene hogy jelentsen, melyre éppen azért nincsenek 

meg a feltételek, mert: 

Részben Egyházam emberi irányítói ezt nemcsak nem akarják, hanem kifejezetten 

félnek ettől. – Minden uralkodói réteg fél attól, hogyha alattvalóik gondolkodni 

kezdenek az uralkodók kontrollja nélkül. Egy élő közösségnek pedig lényegéhez 

tartozik, hogy ott mindenki külön-külön saját eszét használja a többiek lelki-szellemi 

épülésére. A gondolkodókat pedig nehéz engedelmességre szorítani. Ezért ódzkodnak 

az uralkodni vágyók az ilyen élő közösségektől. 



Részben az emberek nagy többsége sem igényli az olyan élő közösségeket, 

melyekben a jelenlévők erkölcsileg leméretnek. Sajnos a lelki-szellemi tunyaság 

hallatlanul leleményes abban, hogy kibújjék lehetőleg minden felelősség alól. 

Így aztán sem a NÉP, sem a nép VEZETŐI nem tartják szívügyüknek, hogy a 

keresztség, mint Velem való élő találkozás, olyan élő közösségbe oltsa be a 

megkereszteltet, ahol a tagok értelmükkel és szívükkel egyaránt Belőlem táplálkoznak, 

illetve LELKEMBŐL. 

Nemcsak Katolikus Egyházamban van ez így, de itt a legkirívóbb. Amit a 

keresztelendő nevében a szülők, keresztszülők megígérnek, már akkor sem tudják, 

mikor a keresztség után a templomból kijönnek. Ha ezt nem hiszed el, próbáld ki, 

kérdezd meg őket. 

Az a szűk kapu és keskeny út, melyet az ÉLETRE jutás útjának mondtam, nem 

szertartás következménye, és főleg nem maga a szertartás. Aki viszont megtalálja ezt 

az utat és vállalja, az természetesen egy szertartással is lepecsételi ezt a döntését. Ez 

szükséges a földi élet emberi berendezkedése miatt. 

Úgy tűnik nektek, hogy a tartalom nélküli forma még mindig jobb, mintha se 

tartalom, se forma nem lenne. Még akkor is igénylitek a formát, ha elutasítjátok a 

hozzá tartozó lényeget, tartalmat. Biztos, hogy ez nem válik lelketek javára. 

Te magad, és minden pap e téren valóban két rossz között kénytelen választani. Ha 

bárkit megkeresztelsz, megnyugtatod a téves lelkiismeretűeket, s megnehezíted 

megtérésüket. Ha nem kereszteled meg azt, akit felfogásod szerint nem szabad 

megkeresztelni, akkor megbotránkoztatod a kicsinyeket. 

Bizony ebből a nyomorúságos helyzetből kiszabadulni nem képes mindenki.  « 

70. VÉLEMÉNY J.G. KÖNYVÉRŐL: KAPCSOLAT A SZELLEMVILÁGGAL 

Médium: 

Uram! Nem tudom megvárni, míg befejezem annak a könyvnek olvasását, melyről nagyon 

szeretném hallani véleményedet. 

A könyv címe: KAPCSOLAT A SZELLEMVILÁGGAL. Törvényei és célja. – Egy katolikus 

pap élményei. Írta: Johannes Greber. 

HANG: 

 » E könyvből még hátra van számodra közel nyolcvan oldal. Amit eddig olvastál, az 

nagyon igaznak tűnt, s te igyekeztél beilleszteni eddigi tanulmányaidba az olvasottakat. 

Mindez okos dolog. 

Nem fogom engedni, hogy elvigyen e könyv a lényegtől. A lényeg pedig: 

1. Rangsorolni kell a Szentírásban. 2. Első kegyelem a natúra, a természet, tehát a 

józan ész. 3. Forrás a Szentlélek. 

Ameddig ehhez tartod magadat, addig tudsz Velem szót érteni, addig tudok Veled 

beszélgetni bármiről. 

Ti tükör által homályban láttok minden olyan valóságot, mely nem közvetlen 

érzékszerveiteken keresztül jut tudatotokba. Kétségtelen, fontos e téren is a fejlődés, de 



a fejlődés csak akkor igazi, ha Engem, mint UTAT világít meg jobban, s nem akkor, ha 

megmásít. 

Az említett könyv is, mint minden, ami nem közvetlenül Tőlem származik, 

tartalmaz igazságot és hamisságot egyaránt. Éppen ezért megtévesztő. Ez még akkor is 

igaz, ha a legjobb szándékkal támadja akár istenségemet, akár emberségemet. 

Abban a kultúrkörben és abban az élethelyzetben, melyben most éltek, az lelkileg a 

leggazdagítóbb, ha elfogadjátok, hogy az ISTEN állapotszerűen 

SZENTHÁROMSÁGNAK konstituálja magát. 

Mint tudod, e szó, ISTEN nem tulajdonfőnév. Kár annyi időt fordítani arra, hogy 

miképpen vagyok szükségszerűen KÖZÖSSÉG. Sokkal többet ér, ha elfogadjátok e 

TÉNYT, vagyis hogy SZERETETRE VAGYTOK TEREMTVE, ÉSPEDIG A 

TEREMTETLEN SZERETETRE! 

Az említett könyv szerzője nem tett rosszat azzal, hogy megírta könyvét. Nem azért 

írta, hogy Engem megbántson, hanem azért, hogy nehezítse azok dolgát, akik úgy 

ferdítették el tanításomat az idők folyamán, hogy azzal szinte lehetetlenné tették 

Lelkem működését a Katolikus Egyházban. 

Bizony a Katolikus Egyház vezetőinek nagyon el kellene gondolkodniuk azon, 

hogy miért nincs papi hivatás. Illetve, mi az oka annak, hogy szinte csak az megy 

papnak, aki vagy beteg, vagy karrierista, vagy naiv. – 

De hát ezen kár is fáradozni. Nektek, akik a BOKOR tagjai vagytok, nem 

tanításotokat kellene állandóan megpróbálni korrigálni, nem arra kellene törekednetek, 

hogy mindig valami újat LÁSSATOK, hanem arra, hogy mindig ugyanazt tegyétek, 

amit eddig kiolvastatok az ÉN EVANGÉLIUMOMBÓL. 

De visszatérve az említett könyv szerzőjére, aki már itt van Nálam, ha akarsz, 

beszélhetsz vele.  « 

Médium: 

Uram! Most nem akarok beszélni vele. 

71. BESZÉLGETÉS J.G. ELHUNYT KATOLIKUS PAPPAL, A KÖNYVÉRŐL 

Médium: 

Uram! Az előző kijelentésem óta eltelt egy jó óra. Ezalatt tovább olvastam az előbb említett 

könyvet. Most már akarok beszélni a könyv szerzőjével. 

Hang: 

 » Testvérem! Most sokkal alázatosabban, sokkal szerényebben szólok hozzád, mint 

mikor a könyvet írtam. 

Először is meg kell mondjam, hogy azokon a spiritiszta összejöveteleken, 

melyeken ismereteimet szereztem, természetesen nem használtam magnót, s így az ott 

fölszedett ismeretek megfogalmazása elég sok kivetnivalót hagy maga után. Nekem 

még nem állt rendelkezésemre a KIO. 

Akkor számomra égbekiáltó gonoszság a pápai tévedhetetlenség volt, és az a 

nyárspolgári úrhatnámság, mely akkor a klérust jellemezte. 



Kétségtelen, hogy sok olyan inspirációt kaptam a szellem-világból, mely segített 

abban, hogy olyan kép álljon össze bennem, mely számomra és enyéim számára akkor 

megnyugtatónak tűnt. 

Az is természetes, hogy nem ismertem azt a hármas aranyszabályt (1. rangsorolás a 

Szentírásban, 2. a józan ész szabad használata, 3. a bennünk munkálkodó Szentlélek), 

melynek ismerete és alkalmazása által szinte függetleníteni tudjátok magatokat minden 

dogma kényszerítő erejétől. 

Az én könyvemben még sok az önkényeskedés. Szabadjon megemlítenem, hogy 

ebbe a hibába minden földi gondolkodó ember beleesik. Ti is. De már kevesebb 

hibaszázalékkal, mint én annak idején. Bizony mindannyian fejlődő lények vagyunk, és 

éppen a Katolikus Egyház az, mely évezredes hordalékaitól csak úgy képes 

némiképpen szabadulni, ha nagy lelki megrázkódtatásokon megy keresztül. Gondolj 

csak a reformációra. Kellett, hogy el ne süllyedjen a Katolikus Egyház hajója. 

Nekem nagyon nagy daganatokat kellett kivágnom ennek az Egyháznak a testéből, 

s bizony a műtét által sebesüléseket is okoztam. Ez általánosságban az volt, hogy nem 

rangsoroltam, hanem javítgatni engedtem a rám ható szellemeknek a Szentírásban. A 

másik műhibám az volt, hogy sokkal többet foglalkoztam a háttérrel, melyet tiszta 

forrásnak véltem, s eltekintettem gyakorlatilag attól, hogy a tükör által homályban látás 

elsősorban nem új kinyilatkoztatást, hanem egészségesebb kontrollt kíván. Ebbe a 

hibába még maga szent Pál is beleesett, nem is kis mértékben, és nem kis kárára Jézus 

Egyházának. 

Fájlalom, hogy szinte durva és szeretetlen szavakkal illettem azokat, akik 

másképpen látnak tükör által homályban, mint én. 

Főleg a SZENTHÁROMSÁG tényéhez és Jézus ISTENSÉGÉHEZ nagy 

felháborodással közeledtem. Éppen ezért e téren átestem a ló túlsó oldalára. 

Mentségemre legyen mondva, hogy ezek a VALÓSÁGOK teljesen érthetetlenek voltak 

számomra, s azt láttam a gyakorlatban, hogy EZEKKEL, mint leglényegesebb 

IGAZSÁGOKKAL, nem az emberek nagyobb szabadságán dolgozunk, hanem éppen 

ellenkezőleg. Újólag bocsánatot kérek. 

Ma már innen látom, hogy a ti számotokra az én könyvem nem szolgál olyan 

eledellel, mely jobban növelhetné bennetek a szeretetet Isten és egymás iránt, mint a 

KIO. De hát nem is nektek íródott, hanem az akkori és a mostani egyházi 

hatalmasoknak, akik talán e könyv hatására mégsem lesznek olyan biztosak abban, 

hogy akkor tesznek jót, ha titeket bántanak, hanem akkor, ha a tükör által homályban 

látást saját teológiájukban jobban figyelembe veszik. 

IMÁDKOZZUNK EGYMÁSÉRT! 

Testvéri szeretettel Johannes Greber.  « 

72. ZAVARÓ SZELLEM: BESZÉLGETÉS FOLYTATÁSA J.G.-REL 

Médium: 

Johannes Greberrel történt beszélgetésem nem fejeződött be azzal, hogy meghúztam a 

csillagvonalat. 



El kell mondanom, hogy alig kezdődött el az előző beszélgetés, szinte láthatóan, nagyon 

zavaróan, előttem valaki nagyon mutogatott, szinte kiabálva, hadonászva akarta 

megakadályozni, hogy figyeljek a HANGRA. 

Az igazat megvallva, nem is Greber akarta befejezni mondanivalóját, hanem én akartam 

ennek véget vetni. Nézni akartam a Fradi-Vác meccset. (Az eredmény 0-0 lett.) 

De ma reggel, hogy fölébredtem, újra megszólalt bennem Greber, s a következőket 

mondta: 

Hang: 

 » Testvérem! Valaki nagyon meg akarta akadályozni, hogy ne hozzam 

nyilvánosságra könyvem egyik legnagyobb tévedését. 

Annak, hogy éppen te vagy az, akinek elmondhatom, ennek előnye, hátránya 

egyaránt van. Előnye az, hogy te érted meg legjobban a most Földön élő papok közül a 

te országodban ezt, amit mondani fogok. Hátránya pedig az, hogy elfogultsággal 

fognak többen vádolni téged, s így mondanivalóm veszít hitelességéből több olvasó 

előtt. Halld hát könyvem egyik legnagyobb hamisítását! 

Szinte semmi nem felel meg könyvemben a valóságnak abból, amit Jézus 

édesanyjáról, MÁRIÁRÓL írtam. 

Nemcsak az hamisítás, hogy népes családja volt (ha így lett volna, akkor Jézus 

nyilván nem a fiatal Jánosra, hanem testvérei egyikére bízta volna anyját; ezt kívánta 

volna saját szíve éppen úgy, mint az akkori zsidó becsület, egészséges hagyomány). De 

főleg azt a hamisítást fájlalom, mely Máriát még a makabeusok anyjánál is 

gyámoltalanabbnak, gyengébbnek, kishitűbbnek tüntettem fel. 

Olvasd csak el a Makabeusok könyvét. Látni fogod, hogy mire képes egy anya, ha 

istenhit erősíti szívét. 

Ha azt írtam volna, hogy a makabeusok anyjában is Mária szelleme testesült meg, 

hogy tanúságot tegyen arról, mit jelent Isten ereje az emberben, akkor sokkal közelebb 

került volna mondanivalóm a valósághoz, mint így. 

Magad is láthatod, hogy az az idegesen hadonászó alak, most mennyire 

összegubancolódott és szétoszlott lelki szemeid előtt. 

Köszönöm Istennek, hogy legalább ezt most elmondhattam neked. – Köszönöm 

neked is, hogy erre nekem lehetőséget adtál. Imádkozzunk egymásért!  « 

73. VAN JELENTŐSÉGE, HA HALOTTAINKKAL ÁLMODUNK? 

Médium: 

Uram! Egyik testvérem arról kérdez, hogy van-e jelentősége annak, ha valaki elhunyt 

hozzátartozóival álmodik. 

HANG: 

 » Nagyon is van! Álomban a tudattalan tartomány szinte közvetlen kapcsolatba kerül 

az elhunytakkal, s így, ha mindkét részről van találkozási vágy, akkor ez valamiképpen 

megvalósul. 

Az ilyen találkozási vágy nem kifejezetten szerencsés. Nem, mert általában nem az 

örök értékek jobb meglátását célozza. Sokkal inkább leleplezi azokat a 



megkötözöttségeket, melyek feloldása nagyon fontos, ha valaki fejlődni akar akár itt, 

akár a Földön. 

Ha nem a földiektől indul el az ilyen álombeli találkozás, akkor nyilván olyan 

segítség után vágyódnak az itteniek, melyre azoktól várják az erőt, akikkel szeretet-

kapcsolat köti őket a Földhöz. 

Ti, akik a Földön éltek, igenis tudtok segíteni azok fejlődésében, akik itt erre nem 

képesek. Kimondhatatlan nagy ereje van a Földön élők szívből jövő imájának. 

Amikor valaki halottaiért imádkozik, akkor valójában tanúságot tesz arról, hogy a 

halálnál nagyobb a szeretet köteléke. Tanúságot tesz arról, hogy a másikért tenni 

valamit mindig lehet. Tanúságot tesz arról, hogy közel sem olyan tragédia a halál, mint 

azt el szeretné hitetni önmagáról veletek. 

Ápoljátok kapcsolataitokat azokkal, akik már eltávoztak a Földről. Akiket a 

szeretet indít kapcsolatfelvételre, az biztosan gazdagodik lelkileg.  « 

74. A KECSKEMÉTI FAKÍRRÓL 

Médium: 

Uram! 1993. okt. 31-én Kecskemét városában egy fakír, Kónya István, keresztre fogja 

feszíttetni magát, s legalább egy perccel tovább akar maradni a kereszten, mint Te voltál. Mi 

erről a véleményed? 

HANG: 

 » Barátom! Ez az elhatározás nem az Én, hanem a ti életetek következménye. 

Sajnos, az ilyen vállalkozásoktól nem lesznek jobbak az emberek. Hogy is 

gondolhatná valaki azt, hogy ami Nekem nem sikerült, az neki sikerülni fog. Ehhez 

még hozzá kell tennem, hogy kereszthalálom nem választható el a halálom előtti 

életemtől. Kereszthalálom koronája volt életemnek. Az előzőkből nőtt ki! 

Tehát semmiben nem azonos senkinek a keresztre szegezése azzal, amit Én 

vállaltam. Nem is hasonlít hozzá! 

Aki igazán Utánam akar jönni, aki igazán utánozni akar Engem, annak nem a 

keresztre feszíttetéssel kell kezdenie, és nem is azt kell megcéloznia. E téren nemcsak 

felülmúlni, de utolérni sem lehet Engem. 

A ti életetek külső látványosságokban nem szenved hiányt. A hiány az önzetlen, a 

másért élő, másokat nagylelkűen szolgálni akaró magatartásokban van. 

Amint megvalósul ez az esemény, ez nem Engem, hanem azt állítja az emberek 

érdeklődésének középpontjába, aki ilyesmire vállalkozott. 

Most rátérek az általános elvekről erre a konkrét eseményre. 

Feltétlenül javára válik ennek az embernek vállalkozása, aki keresztre feszítteti 

magát. Igen, mert lelke mélyén valóban a jó szándék vezérli. Eddigi életének heroikus 

megnyilvánulásai azt igazolták, hogy nem képes átlagember maradni. Ez nemcsak a 

felszínen valóság. Ez az ő karmája. Tehát már a születése előtt vállalt olyan 

törvényszerűség, mely hívatva van arra, hogy saját örökéletére éppen úgy, mint 

embertársainak az életére pozitív hatást gyakoroljon. 



Ez természetesen ebben az esetben is csak saját örökéletét teszi tökéletesebbé. 

Mások életére csak annyiban képes ilyen hatást gyakorolni, amennyiben benső 

szemekkel is szemléli valaki e vállalkozását. 

Azért lesz ilyen is. De meg kell mondjam, itt is, mint sok más esetben, a külső 

keret igyekszik háttérbe szorítani a lényeget, vagyis Engem. 

Te mindenképpen gondolkodjál el azon, hogy mennyire tudod vállalni Értem a 

mindennapi keresztjeid súlyát! Tehát azokat az áldozatokat, melyek a benned lévő 

SZERETETEM megnyilvánulásának természetes következményei. 

És ezt mindazoktól kérem, akik e sorokat olvassák. Én, Jézus Krisztus kérem ezt! 

Nagyon súlyos prédikációt szeretnék belecsomagolni ennek az embernek 

vállalkozásába. Nem kevesebbet, azt akarom világgá kiáltani ezzel, hogy nem a keret, 

hanem a tartalom a fontos, és ez kicsiben, nagyban egyaránt érvényes.  « 

75. RAGASZKODNUNK KELL-E A KATOLIKUS EGYHÁZHOZ? 

Médium: 

Jézusom! Egyik testvérem súlyos lelki problémákkal küzd. Kérlek, segíts rajta! 

Problémáinak egyik gyötrő kérdése így hangzik: Miért kell ragaszkodnunk a Katolikus 

Egyházhoz? 

HANG: 

 » Senkinek, semmiféle egyházhoz nem kell ragaszkodnia. HOZZÁM kell 

ragaszkodni. Aki Hozzám ragaszkodik, abban élni tudok azzal a szeretetemmel, mely 

képes minden áldozatot és szenvedést vállalni azért, hogy szebb legyen a Föld, hogy 

tisztultabbá váljék a jó szándékú emberekben az az önismeret, amely feltétele annak, 

hogy Engem jobban megismerjen valaki. 

E szenvedésnek két összetevője van. Az egyik: szenvedéssel, lelki gyötrődéssel jár 

annak tudomásul vétele, hogy nem szabad átlépnetek szabadságotok határait. A másik, 

mely tán még nagyobb szenvedést hoz magával, az, ha másoknak tudomására 

hozzátok, hogy véget ér szabadságuk ott, ahol a tiétek kezdődik. Annak lelkében, akit 

erre figyelmeztettek, bizony támadásba lendül ellenetek az illetőben lévő uralomvágy. 

E két szenvedés-összetevőnek vállalásához nagy bátorság kell. Nekem volt 

bátorságom ehhez egészen a vérrel verejtékezésig. E bátorságom mindenkinek 

rendelkezésére áll, aki engedi, hogy benne éljek, aki engedi, hogy általa szeressek. 

Nem vagyok, nem lehetek független bátorságomtól. Ezt jelenti az, hogy az enyéim 

közül senkit sem engedek erején felüli nehézségekbe bonyolódni. Soha senkinek nem 

kell elhagynia Egyházamat. Szeretni mindenütt lehet és kell is. 

Gyermekem! Ne keverd össze Egyházamat – melyben szívvel-lélekkel jelen 

vagyok – azokkal az egyháziakkal, akik téged bántanak. Ezek éppen e magatartásukkal 

igazolják azt, hogy nincsen közük Hozzám. 

Te egy tömény babonával megfertőzött népcsoportban élsz. E népcsoportban 

legtöbben azt hiszik, hogy vallási érzékük, mely nem más, mint egy metafizikai érzék, 

azonos a Hozzám tartozás lényegével. Nem azonos. 



Afrikában, Ázsia egyes népcsoportjainál még jobban megmutatkozik az, hogy a 

vallásos érzület mennyire nem tartozik a Velem való kapcsolat lényegéhez. Ha ott ezt 

kifejtenéd, hát hamarosan véget vetnének földi életednek. Kicsit itt is így jársz most, 

ahol jelenleg élsz, csak némileg kulturáltabb formában. 

Amikor emberként jártam a Földön, akkor sem volt azonos a VÁLASZTOTT NÉP 

azokkal, akik a VÁLASZTOTT NÉP-hez tartoztak. Így van ez most is. Egyházam és 

az egyháziak nem árulnak egy gyékényen. 

Egyházamnak természetesen van külső rendje is. De ez csak olyan, mint egy kép 

KERETE. Nem a keret a lényeg, hanem a kép, mely azonos Velem, akit az 

evangéliumaimból megismerhetnél. Ne foglalkozz képkeret cserével. Más keret sem 

méltóbb Hozzám, mint a katolikus keret. A Földön nem lehetek meg keret nélkül. Nem 

Miattam, hanem miattatok. 

Azt semmiképpen sem szabad vállalnod, hogy a keret hatására elhomályosuljon 

benned a KÉP, a tartalom, vagyis a Velem való személyes kapcsolat. 

Ott, ahol a templomba járás, mint keret, akadályozza kapcsolatunk elmélyítését, ott 

feltétlenül csökkenteni kell a templomba járást. Ez akkor van így, ha helyette valami 

mással jobban, gyümölcsözőbben tudod eltölteni Velem az idődet. Különben az egész 

csak kísértés lenne. 

Sajnos, országotokban is van olyan katolikus templom, ahol kifejezetten bántják 

enyéimet, akár azok, akik templomba járók, akár azok, akik ott lelkipásztornak nevezik 

magukat. Ilyen helyre kár elmenni, mert csak botránkoztatásnak teszitek ki magatokat. 

Nyilván te is tudod, hogy a Földön nincs egyetlen keresztény ország, egyetlen 

keresztény város, egyetlen keresztény falu sem. Tehát a Földön nincs sehol 

Mennyország. 

Attól még senki nem lett keresztény, hogy megkeresztelkedett. Keresztény 

mindenki csak a Mellettem hozott döntése következtében lehet. Az jó, ha e döntését 

lepecsételi valaki egy szertartással, de maga a szertartás, a pecsételés önmagában nem 

hordoz értéket, ha a semmit pecsételi, ha látszatot pecsétel. 

Még az sem elég, ha valaki vállalja a gondolkodás- átalakítást. Ez szinte minden 

gyónásban megtörténik. Még elkezdeni sem elég a gondolkodás-átalakítást. Bár ez 

megtörténik minden igazi megtéréskor. Döntően fontos az, hogy ezt sohase hagyja 

abba az, aki vállalta. Fontos az, hogy állapotszerűen akarjon tanítványom lenni az, aki 

elfogadott Engem Urának, Megszabadítójának. E téren sokkal fontosabb a tanulás, 

mint az imádság. 

Az imádság a Rólam szerzett ismeretek éltetője, szolgálója. Sohasem szabad 

engedni, hogy a szív az értelem rovására legyen. Amelyik jócselekedetből hiányzik az 

értelem bölcsessége, az már nem jó, hanem rossz cselekedet. Mikor azt mondtam: 

„Tanuljatok Tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.”, akkor a hangsúly 

számotokra mégis csak azon volt, hogy tanuljatok Tőlem. 

Aki nem akar Tőlem tanulni, annak valóban ópium a vallásossága, s ezek tudnak a 

legszeretetlenebbek lenni. De ez nem jogosít fel senkit enyéim közül szeretetlenségre. 



Gyermekem! Számodra biztosan elég, ha néha elmégy templomba. Még a látnok 

Vicka Medjugorjében is azt mondta az őt kérdezőknek, hogy akkor megy templomba, 

ha szükségét érzi, és nem tette hozzá, hogy kivéve a vasárnapot. 

Ne feledd: a szívedben lakom! Te magad vagy az Én igazi, élő templomom, ahol 

tényleg otthon érzem Magamat. 

Neked ki kell korrigálnod mindazt a helytelenséget, melyet mások gyermekeid 

lelkébe beleszórtak. Reám, Egyházamra, gyónásra, szentáldozásra hivatkozva már sok 

nyomorúságot követtek el Ellenem azok, akik azt hitték, hogy Nekem tesznek ezzel 

szolgálatot. 

Ha pedig valaki többre tartja a pénzt, mint egy lelki-csokrot, hát attól igazán nem 

lehet elvárni, hogy Engem képviseljen. E téren bizony vállalnod kellene a lelki-csokor 

melletti helytállást, ennek minden negatív következményével együtt. 

Minden vallási ceremónia, minden külső szentelmény csak akkor és annyiban fog 

lelked javára válni, amennyiben Felém fordítod belső szemeidet, füleidet. 

Függetlenülnöd kell mások véleményének súlyától. Ezt csak egy úton érheted el. 

Jobban ki kell nyílnod Felém. Minden más ennek legyen következménye. 

Tehát Felőlem kell érdeklődnöd. Anyóstól, apóstól, rokontól, baráttól, paptól, nem-

paptól meg kell kérdezned: mi a véleményük Rólam, mennyire ismernek, hogyan 

értelmezik tanításomat, mit jelent jelenlétem hétköznapjaikban, stb. Ezt jelenti tehát az, 

hogy jobban kinyílsz Felém. 

Gyermekem! Neked is sokszor el kell mondanod: „Mi ez az örökkévalósághoz 

képest!?” „Jézus szeret engem, és nekem ez mindennél többet ér!” 

Valóban nagyon szeretlek, és mindenkor veled vagyok.  « 

76. ISMÉT EGY ÁLOM MAGYARÁZATA 

Médium: 

Jézusom! Ismét álmot hozok Eléd. Eddig is mindig vállaltad, hogy adsz magyarázatot. Kérlek 

most is erre. 

HANG: 

 » Barátom! Természetes Számomra, hogy válaszoljak, hogy magyarázatot adjak, 

mivel azt, akinek álmát magyarázni fogom, nem akárki Számomra. Halld hát 

magyarázatom: 

Testvéred álmában társasjátékot játszott. E játék valójában küzdelem volt. Ott, ahol 

felvetődik e kérdés: ki nyer, ott bizony az álom-játék küzdelmet takar. 

Testvéredet negatív érzés járta át. Ebben az esetben ez az érzés olyan önsajnálatot 

jelenített meg, melynek semmi létjogosultsága sincsen testvéred életében. 

Az áram alatt lévő fürdőszoba és a szabadban lévő katonasereg azt jelezte, hogy 

sem rejtettség, sem nyilvánosság nem ad biztonságot annak, amit meg kell 

semmisítenie testvérednek önmagában. 

Barátom! Ehhez az álomhoz is részben azért szóltam, mert tanítást akarok adni 

ezzel kapcsolatban mindenkinek, aki e sorokat olvassa. 



Mikor a Földön jártam, sokszor és sokféleképpen hangsúlyoztam, hogy aki Utánam 

akar jönni, az tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét, és úgy kövessen Engem. 

Az elmúlt két évezred olyan önmegtagadásokat állított be Nevemben életetekbe, 

melyekhez Nekem nem sok közöm van. Azt nyilván nem tehették meg vezetőitek, 

hogy letagadják szavaimat. Hát le nem tagadták, csupán megmásították. Ezzel 

rosszabbat tettek, mintha letagadták volna azokat. Rosszabbul jár az, aki téves úton 

halad, mint az, aki el sem indul. Egy elrontott jót nehezebb korrigálni, mint egy jót 

létrehozni. 

Földi életetek olyan küzdőtér, ahol az önmegtagadást a napi problémák kínálják fel, 

és a különböző kapcsolataitokban kell megvalósítanotok abból a célból, hogy jobban 

érvényre jusson az Általam szívetekbe oltott irgalom. 

E szavaim: „Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot”, ez azt jelenti, hogy az 

irgalmasságot kell megcélozni, és nem az áldozatvállalást. 

Az Én szándékom szerint az él önmegtagadó életet, aki az Általam bemutatott élet 

megéléséért vállal minden áldozatot. 

Az jár a helyes úton, aki naponta többször is fölteszi magának a kérdést: Jézus most 

ezt gondolná, ezt mondaná, ezt tenné? Akinek ez vérévé tud válni, az olyan 

állapotszerű önmegtagadásban él, olyan életét elvesztést valósít meg, mely 

magatartásnak tettem ezt az ígéretet: „Aki elveszíti életét, megnyeri azt.” 

Tegyetek nagyobb hangsúlyt a lelkiismeretvizsgálatra! Legalább naponta kétszer, 

de inkább többször. Ennek pedig tartalma az legyen, hogy Hozzám méritek eddigi 

gondolataitokat, szavaitokat és cselekedeteiteket. De főleg gondolataitokat! Vegyétek 

tudomásul, hogy minden GONDOLATBÓL van. Az igazi fegyelem nem a külső 

cselekedeteket regulázza elsősorban. Azok a hivatalosan előírt önmegtagadások, 

melyek böjtölésre szólítanak fel, nem hiábavalóak, csupán nem elegendőek, és nem is 

érintik általában a lényeget. Bár bizonyos erkölcsi tőkét ezekből is lehet kovácsolni, 

vagyis ezekre hivatkozva lehet némi lelkiismeret-megnyugtatást produkálni, de csak 

olyankor, ha nagyon következetes ebben valaki. 

Azt viszont feltétlenül tudnotok kell, hogy az ilyen hivatalosan előírt böjtök, 

önmegtagadások, sohasem helyettesíthetik a napi problémák által felkínált szükséges 

önfegyelmezéseket. Sohasem ezek helyett vannak, hanem ezek mellett. 

Bennetek élek Lelkemmel. Ha ezt komolyan veszitek, akkor rá fogtok hallani 

Lelkem hangjára, mikor önmegtagadásra szólít fel titeket. A hivatalosan előírt 

böjtöknél sokkal fontosabb az a szubjektív döntésetek, melyet Lelkem hangjára tesztek 

ebben az irányban. Akinek csak „objektív” böjtjei vannak, tehát csak a hivatalosak, 

annak még nagyon be vannak dugulva belső fülei Lelkem hangjára. 

Ahol a Lélek, ott a SZABADSÁG! (2Kor. 3:17) Ennek a szabadságnak valósága 

éppen akkor nyilvánul meg bennetek, amikor Lelkem hangjára figyelve vállaltok 

önfegyelmező gyakorlatokat. Az ilyen gyakorlatok mindig fölfrissítik bennetek azt a 

szellemi életet, mely tanulni és tanítani akar. A Tőlem, Lelkemtől megkívánt böjt képes 

olyan szárnyakat adni, melyek által el tudtok rugaszkodni a napi gondok lehúzó 

béklyóiból, a helytelen megkötözöttségek elgyengítése által. Így igaz az, hogy nincs 



Általam helyeselt misztika, aszkétika nélkül, és az Általam sugallt aszkétika mindig 

misztikus élményekre nyitja lelketeket.  « 

77. A KÉT FŐPARANCSRÓL 

Médium: 

Uram! Ma a két főparancsról szól az evangélium. Reggel furcsa gondolatot adtál. Kérlek, 

fejtsd ki jobban! 

HANG: 

 » Sajnos furcsa gondolatnak tartjátok még ma is, kétezer év után, azt a főparancsot, 

mely párja az első főparancsnak. Ez így hangzott akkor, és így hangzik most is: 

„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” 

Számodra az volt furcsa, hogy eszedbe juttattam azt a példámat, melyet gyakran el 

szoktál mondani esküvők alkalmával, s melyről úgy tudod, hogy egy keleti házassági 

szertartás szerves része. Íme a példa: 

A menyasszony bezárkózik egy szobába, s a vőlegény kopog a zárt ajtón. Belülről 

hangzik a kérdés: „Ki az?” Vőlegény válasza: „Én vagyok.” Az ajtó nem nyílik. Ismét 

kopog a vőlegény, s megismétlődik az előző jelenet. Majd harmadszor is kopog a 

vőlegény, s akkor a kérdésre: „Ki az?”, ezt válaszolja: „TE vagyok!” És ekkor kinyílik 

az ajtó. 

Ami számodra furcsa volt reggel, az az, hogy ezt mondtam neked: „Az előbb 

említett, gyakran elmondott esküvői példád nemcsak menyasszony-vőlegény 

kapcsolatára áll, hanem minden emberi kapcsolatra.” Igen, ezt mondtam, s ezt mondom 

most is. Ezt jelenti az, hogy szeresd felebarátodat, mint önmagadat. 

Sokkal jobban meg kell tanulnotok másokba beleérezni. Empátiának mondjátok ezt 

a képességet. Amennyire sikerül ezt erősíteni magatokban, annyira lesztek képesek 

arra, hogy erőltetés nélkül le tudjatok mondani minden ítélkezésről. 

Sajnos van bennetek egy furcsa félelem. Ez abból áll, hogy azért nem meritek 

megérteni egymást, mert úgy gondoljátok, hogy akkor helyeselnetek is kell azt, amit a 

másik mond vagy tesz. 

Nyilvánvaló, hogy egészen más megérteni valakit, és egészen más helyeselni 

valakinek a magatartását. A megértésre mindig törekedni kell. A megértés képes 

kihúzni szívetekből a gyűlölet méregfogát. A megértés lehet csak egyedüli alapja 

minden együttélésnek. Csak az mondhatja, hogy minden ember az ő felebarátja, aki 

képes mindenkit megérteni. – Aki nem képes erre, az nem képes felebarátként sem 

kezelni mindenkit. 

Nem az a fontos, hogy téged megértsenek. De igenis nélkülözhetetlen számodra, 

hogy másokat minden körülményben meg tudjál érteni, ha itt a Földön meg akarod 

valósítani a második főparancsot, mely nélkül az elsőt sem valósíthatod meg. 

De továbbmegyek. Meg kell tanulnotok, hogy meg tudjátok érteni önmagatokat is. 

Itt sem szabad azonosságot látni a megértés és a helyeslés között. Gyökerében csak az 

képes igazi megtérésre, aki az önmaga által sem helyeselt magatartását meg tudja 



érteni. Csak így lesz képes valaki arra, hogy a magatartás-rugókat korrigálja, s valóban 

az önmaga által is helyeselt irányt fel tudja venni.  « 

78. MÁRIÁRÓL ÉS JÉZUS MEGJELENÉSI FORMÁIRÓL 

Médium: 

Jézusom! 1993. október hónapja van. Kérlek szeretettel, beszélj nekem a Szűzanyáról! 

Októbert az ő hónapjának mondjuk. 

HANG: 

 » Barátom! Anyám valóban Értem élt, és él most is. Neki nagyon fontos minden 

megjelenési formám. Ő tudja, hogy különböző ruhákban is Én ugyanaz vagyok. 

E könyvben még nem soroltad fel azokat a megjelenési formáimat, melyeket már 

elmondtam neked. Sorold hát most fel!  « 

Médium: 

Igen, Uram! Hat módot mondtál nekem. 

1. Emberi módon. Ez történt megtestesülésed által, ahogy most az Atya jobbján vagy. 

2. Sugalmazott módon. Így vagy jelen a Szentírásban, mivel az IGE lett TESTTÉ. 

3. Szentségi módon. Mivel egy szentség felvétele nem más, mint találkozás Jézussal egy 

speciális cél érdekében. 

4. Kegyelmi módon. Te, Uram, azt mondottad, hogy aki Téged szeret, azt Te is szereted, 

hozzá mész Atyáddal együtt, és lakóhelyet veszel nála. 

5. Titokzatos módon. Valójában ez Egyházad jelenléte. Te ezt így fejezted ki: „Ahol ketten-

hárman összejönnek az Én nevemben, ott vagyok közöttük.” 

6. Rászoruló módon. Ezt így fejezted ki: „Amit egynek tettetek a legkisebbeknek, azt Nekem 

tettétek.” 

79. A MÁRIA-TISZTELETRŐL 

Médium: 

A Mária-tiszteletről 

HANG: 

 » Most folytatom gondolataimat Édesanyámról. 

Amikor azt mondom, hogy Értem él, akkor azt kell érteni ezalatt, hogy 

szándékommal és célommal teljesen azonosul. Éppen ezért a Mária-tisztelet, ha nem 

irányul valaki ellen, akkor Engem akar másokkal elfogadtatni. Sajnos irányulhat mások 

ellen. Igen. Még az Engem imádás is irányulhat mások ellen. 

A körmenetek általában nem mások ellen irányulnak, csupán mások ellenében 

lehetnek. Nem Engem szoktak mutogatni a körmeneteken, hanem tanúságot tesznek 

általában Mellettem. Legalábbis ez kellene, hogy történjék. 

A Mária-tisztelet sem Engem akar árnyékba helyezni, hanem Miattam örülnek 

Anyámnak. Minden józan ember tudja, s Anyám legjobban, hogy csak Miattam az, aki. 

Aki Anyámat le akarja járatni, az Engem sért meg. Aki Engem akar lejáratni, az 

nem érti meg Máriát. 



Kétségtelen, hogy vannak, akik nem igénylik a Mária-tiszteletet. Anyám sem 

igényli. De aki igényli, az ezzel nem árt Nekem. 

Minden tisztelet jó. A Mária-tisztelet is. Ami jó, az ne bántson senkit. Ha valaki 

nem érzi szükségét e tiszteletnek, az nem baj. Nem baj addig, míg nem haragszik 

másokra emiatt. Legfontosabb a Velem való közvetlen kapcsolat? NEM! A 

legfontosabb a SZERETET. 

Az mindenképpen fonák dolog, ha a Mária-tisztelet nyújt alkalmat valakinek arra, 

hogy szeretetlen, tapintatlan legyen bárkivel is. 

Ne csináljatok mozgalmat a Mária-tiszteletből. Belőlem se. Minden mozgalom 

hordoz valami kirekesztő vonást. Kirekesztésnek csak ott van létjogosultsága, ahol a 

ROSSZNAK kell ellene mondani. – A Mária-tisztelet nem rossz, s az sem rossz, ha 

valaki nem igényli a Mária-tiszteletet, mivel önmagában nem értékelhető.  « 

80. BŰNBÁNAT = SZEMLÉLETVÁLTOZTATÁS 

Médium: 

Istenem! Minden héten van egy bűnbánati nap. Tudom, hogy Te nem akarod, hogy kesergés 

legyen életünk. 

HANG: 

 » Barátom! A bűnbánati napot mondd inkább gondolkodás-, szemléletváltozási 

napnak. Földi életem tartalma az volt, hogy erre hívjam föl figyelmeteket. 

Sokszor használjátok a bűnbánattal kapcsolatban a lelki mosakodás kifejezést. Ez 

csak nagyon kismértékben adja vissza azt, amit Én bűnbánati napjaitokban szeretnék 

megvalósítva látni. 

A szemléletváltozás természetesen a megtisztulás irányában történik, de nem 

azonos azzal. Sokkal több ennél. Tehát itt nem ugyanarról van szó, csak tisztult 

formában. Itt egy MÁSSÁGOT kell megteremtenetek magatokban. 

A testi mosakodás nem teszi mássá a testet, csupán eltávolítja róla azt, ami nem 

tartozik, nem illik hozzá. Az igazi bűnbánat megvalósulása nem csak ezt eredményezi. 

Persze ezt is. Eltávolítja a lélekről azt, ami nem való hozzá. De a gondolatváltásnál 

szükséges egy radikális nekirugaszkodás is a lelki fejlődésnek abba az irányába, melyet 

Én ÚT-nak neveztem, s mely lényegében azonos Velem. Ezért nem lehet termékeny 

bűnbánati nap anélkül, hogy ne foglalkoznátok Velem a többi napokon is. Itt ismét meg 

kell magyaráznom valamit. 

Mit jelent Velem foglalkozni? Természetesen a napi ima is hozzátartozik. Az 

imádkozik, aki lelkét Hozzám emeli. Tehát, aki imádsága közben találkozni akar 

Velem. E nélkül nincs igazi imádság. De ettől még nem történik szemléletváltozás. 

A szemléletváltozás két dolgot feltételez. Egy világos megfogalmazását olyan 

benső elégedetlenségnek, melynek megszüntetésére tudatos döntéssel vállalkozik az 

imádkozó. Tehát megszüntetésére, és nem szőnyeg alá söprésére. 

De feltételez mást is. Azt, hogy e döntésének végrehajtása Velem feltétlenül 

lehetséges. 



Ti, sajnos, gyakran az erdőtől nem látjátok a fákat. Gyermekszáj tette fel neked a 

napokban a tréfás kérdést: „Minek megy a vak az erdőben?” Válasza ez volt: „Fának!”. 

Ha folytatnám a tréfát, azt mondanám: „Attól még vak marad.” 

Ti azért kaptatok felhívást bűnbánati nap tartására, hogy kinyissátok szemeiteket, s 

lássátok meg lelketekben azt a további irányt, mely irány pályamódosítást kíván 

tőletek, s ti tudjátok, hogy erre Velem képesek is vagytok. Igen. Képesek vagytok 

Velem továbbmenni abban az ÉLETERDŐBEN, mely bár tele van fákkal, de nem 

azért hogy nekimenjetek, hanem hogy rendre vállaljátok Velem azt a 

szemléletváltozást, melyet lelki fejlődésnek nevezhettek. 

A földbe hullott mag képes fává nőni, gyümölcsöt teremni Általam. Ti ne 

tudnátok?! 

Nem titok, hogy mit kell tennetek. A befelé figyelő lélek rálát elégedetlenségeire, 

és szükségszerűen, radikálisan dönteni fog az ÚT vállalása érdekében. Természetes, 

hogy Én is szükségszerűen döntök mellette, s minden segítséget megadok, amire 

szüksége van. Ez lényegem! 

Legyen hát minden bűnbánati napnak velejárója egy olyan radikális döntés, mely 

elégedetlenséged ellen irányul. Ez egységet biztosít Velem. Én megszűnni nem tudok, 

de megszüntetni tudok!  « 

81. VÍZÖNTŐ CSILLAGKÉPRŐL 

Médium: 

Uram! A Vízöntő csillagképbe fordult a világunk. Figyellek, Uram! 

HANG: 

 » Barátom! A világmindenség méretei számotokra fölfoghatatlanok. Az emberi 

kapacitás még egy fényév távolsággal sem tud mit kezdeni. Miért mondom ezeket? – 

Két okból: 

1. Az általatok érzékelhető és nem érzékelhető anyagi világotok szinte üres. Azok 

az általatok fölfoghatatlan méretek, melyek az égitestek egymástól való távolságát 

jelentik, arról tanúskodnak, hogy világmindenségetek szinte ÜRES. De nem mondható 

el ugyanez a szellemvilágról. 

2. A világmindenség nagyon is be van népesítve azokkal a szellemi lényekkel, 

akikkel bár kapcsolatba kerülhettek, de érzékszerveitek nem erre vannak hangolva. 

Ez a szinte anyagban szegény, de szellemekben óriási módon gazdag világ éppen a 

Vízöntő jegyében fordul rá különös módon a földi szellemvilágra, amelynek gondolatai 

egykor töredékben sűrűsödtek anyaggá. – Mit jelent ez? 

Az elmúlt időszakban éppen azoknak kellett legtöbb üldözést elszenvedni, akik – 

korukat megelőzve – olyan lelki-szellemi energiákat hordoztak, melyek számára túl 

lezárt és merev volt a világmindenség anyaghoz rögzült szerkezete. Most ennek 

föllazulása várható. 

Annak a lelki-szellemi kibontakozásnak, amely előtt áll a világmindenség, előszelét 

érezni lehetett már a hatvanas évek vége felé. A világ különböző pontjain e korban 



gyulladtak ki olyan lelki-szellemi fények, melyek különböző karizmatikus 

csoportosulásokba tömörültek. Ez a lelki-szellemi ébredés éppen a Vízöntővel 

folyammá duzzad, s bizony, a fölkínált lehetőségek veszélyt is hordoznak magukban. 

A veszély pedig a parttalanság. Ha egy folyam parttalanná válik, akkor bizony 

értékeket is képes magával sodorni. 

Számítsatok hát több lehetőségre és nagyobb nyitottságra társadalmatokban, de 

készüljetek fel nagyobb összefogásra és összedolgozásra a közösen meglátott jó 

érdekében. Soha nem lehet semmi fontosabb, mint az Általam felkínált SZERETET 

elfogadása, megértése és terjesztése. Tudnotok kell, hogy Én csak belülről vagyok 

képes fényesíteni. A Vízöntő éppen azt teszi jobban lehetővé számotokra, hogy a 

látszat mögé lássatok, s jobban át tudjátok élni azokat a mélységeket, melyek az Én 

békémet, örömömet hordozzák. 

A Vízöntő tehát nagyobb lehetőséget kínál fel arra, hogy Velem és egymással 

kifelé is hatékony, vonzó kapcsolatokat tudjatok kiépíteni. De csupán a lehetőséget 

adja. Helyettetek nem, csak értetek, miattatok. Az nem érdekes, hogy ki, mikor és 

hogyan járatott le Engem önmagában és mások előtt a múltban. Az fontos, hogy 

vonzókká váljatok a jó szándékú emberek felé. 

Megmarad tehát a döntésetek és az ezzel járó felelősségetek is. A Vízöntő 

csillagkép nagyon felfokozza a világmindenséget benépesítő szellemvilág felétek 

irányuló hatékonyságát, s így tisztultabb szemekkel, sőt LÁTÓ szemekkel láthatjátok 

meg, hogy milyen irányt kell vennetek. De az igazi vezérlő kalauz kell hogy Lelkem 

maradjon. 

Lelkem ott tud működni, ahol engedik, tehát ahol a szabadságot biztosítják 

számára. Szabadság pedig ott van, ahol külső és belső kényszer ellenére képes valaki 

tenni a meglátott jót. 

A Vízöntőben nemcsak SZEMEK fognak rendelkezésetekre állni a látásra, hanem 

nagyobb ERŐ is, hogy valóban képesek legyetek a meglátott jó megtételére. De erre 

kényszerítve nem lesztek. Az előny a múlttal szemben e téren az, hogy kevésbé lesztek 

akadályozva a jó megtételére. Ilyen értelemben igaz, hogy a Vízöntőben nemcsak 

látásotok tisztul, hanem csökken az Engem elhomályosítani akaró külső és belső 

kényszer ereje is, s így könnyebben tudtok dönteni Mellettem. 

Adjatok hálát mennyei Atyátoknak, hogy ebben a korban élhettek. Köszönjétek 

meg, hogy így dönthettetek. Köszönjétek meg azt a szerepet, melyet vállalhattatok, s 

mely szerephez minden kelléket megkaptatok, hogy tökéletesen átélhessétek saját 

örömötökre és az egész szellemvilág örömére.  « 

82. INKÁBB KELL SZERETNÜNK ELLENSÉGEINKET 

Médium: 

Jézusom! Te azt kéred tőlünk, hogy szeressük ellenségeinket. Sőt azt kéred, hogy INKÁBB 

ellenségeinket szeressük. Nem értem hogyan lehet, sőt hogyan KELL szeretnünk azokat, 

akik nem Tieid, hanem a Te szavad szerint az ördög-atyától vannak? 



HANG: 

 » Barátom! Az ellenség-szeretés kívánalma nem azt célozza meg, hogy ne legyen 

ellenség, hanem azt, hogy felismerhető legyen az, hogy ki igazán önzetlen. Tehát ez 

nem az ellenség érdekét szolgálja csupán, hanem mindenki érdekét. 

Hogyan mondtam? „Ha csak azokat szeretitek, akik titeket, szeretnek, akkor 

micsoda érdemetek van?” Éppen az Én jelenlétem igazolása tűnik ki abban, akiben van 

ellenség iránti szeretet. 

A katonaság olyan intézmény, ahol az ellenség legyőzése, megsemmisítése 

érdekében képezik ki azokat, akik beleálltak ebbe az intézménybe. – Aki NEM-et 

mond egy ilyen behívónak, az szembetalálja magát azokkal, akik már hivatalból az ő 

ellenségei, mivel a katonaságnál nem ismerik el a lelkiismereti szabadságot. Valójában 

az egyházakban sem. Van mégis különbség. 

Az egyházakban az történik, hogy az egyházi személyek nem fogadják el 

egyházukhoz tartozónak azt, aki lelkiismeretére hivatkozva makacsul ellenáll 

kívánságaiknak. A katonaságnál pedig az ilyen viselkedésért büntetés jár. 

Akik büntetnek, azok nem mindig gonoszok. Legtöbb esetben gyávák, néha pedig 

tudatlanok. Az eredmény ugyanaz. Számukra elviselhetetlen az, aki ellentmond nekik. 

Az alternatív szolgálat csupán megtűrt állapot a gyávák és a gonoszok részéről. A 

tudatlanok részéről nem az. A tudatlanok úgy gondoljátok – persze sok gonosz is – 

hogy megfelelő fölvilágosító munkával rá lehet majd venni a lelkiismeretes embereket 

arra, hogy az ellenség-szeretet helyébe az ellenség-gyűlöletnek, az ellenség 

legyőzésének, megijesztésének vagy megsemmisítésének az eszméjét tegyék. 

Ez azért szokott legtöbbször sikerülni, mert a katonajelöltekben a közelebbi 

önérdek kiabálóbban van jelen, mint a távolabbi önérdek. 

Magam részéről mindenkinél a szabad döntést csak annyiban befolyásolhatom, 

hogy kijelentem: „Szeressétek inkább ellenségeiteket!” A többi a ti dolgotok. 

Mindenkinek lehetővé teszem, hogy olvasni tudjon a történelemből, ha már az 

evangéliumomat nem akarja olvasni. 

Ellenségeim ezt mondták: „Másokat megmentett. Önmagát nem tudja 

megmenteni.” – Ez kettős valótlanságot hordoz. Másokat sem mentettem meg olyan 

értelemben, ahogy Magamat sem. Másokat is megmentek olyan értelemben, ahogyan 

Magamat megmentettem Atyám dicsőségére. Magam megmentését így fejeztem ki: 

„Hát nem ezeket kellett elszenvedni a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?!” 

(Lukács 24:26)  « 

83. PÁRBESZÉD AZ ÁLLAMI ÉS AZ EGYHÁZI TÖRVÉNYEKRŐL 

Médium: 

Uram! Ahányszor feszületre néz az ember, mindig a Te szenvedésed emléke merül fel 

bennünk. De vajon elég ennyi? Elég csupán emlékezni arra, hogy kétezer évvel ezelőtt 

gyilkosság áldozata lettél? Mégpedig törvényes gyilkosságé! 



HANG: 

 » Barátom! A törvény, melyet beteljesíteni jöttem, csak akkor kapcsolódik 

életemhez, ha beteljesítése haszonnal jár. 

Ha egy törvény nem szolgálja az embert, akkor az nem érdemli meg, hogy 

figyelembe vegyétek. Egyetlen olyan törvény van, mely biztosan és mindig hasznos. 

Ez az embereket szolgáló szeretet törvénye. 

Bizony, sok rendelet és előírás nem való arra, hogy közvetlenül és gyorsan 

mindenki jól járjon vele, hanem arra való, hogy a szeretetlen embereknek is 

elviselhetővé tegye az életet. A törvény tehát nem a szeretet köteléke, hanem annak 

szolgája. Ha erre nem képes a ti hozzáállásotok miatt, akkor arra való, hogy keretül 

szolgáljon az együttélés elviselésére. 

A JOG itt a Földön nagyon is jogos. A Mennyországban nincs jog. Itt a Földön a 

szeretetben élő ember aránylag könnyen tudja vállalni azt az áldozatot, mely a 

jézustalan ember számára mérgelődést, sőt lázadást vált ki. De akiben Én szabadon 

élhetek, annak minden törvényt nagyobb mélységben kell értékelni, mint amit a felszín 

mutat. A TÖRVÉNYKÖNYV nem arra való, hogy a szeretetet korlátozza, hanem arra, 

hogy a rosszat ne engedje kibontakozni. Fontos ezt tudni, mert csak így érthető meg, 

hogy amikor törvény-beteljesítésről beszélek, ez azoknak, akik nem az enyéim, 

azoknak inkább pedagógia, mint valóság-kifejezés. Igazuk van. Mert ők nem értenek 

mást a törvény beteljesítésén, mint azt, amit e szavak a felszínen kifejezésre juttatnak. 

Vagyis: a törvény megtartását. 

Csak annak érthető az Általam megfogalmazott törvénybeteljesítés, aki tudja, hogy 

egyetlen erkölcsi törvény létezik. Ez pedig az, hogy szeretnetek kell egymást, 

függetlenül attól, hogy az a másik ember milyen. Ez az egyetlen magatartás, melynek 

birtokában van az a fény, mely által minden más törvény megkapja az Általam 

valódinak tartott sajátos színét. Aki szeret, az bár mérlegelő ember, de nem paragrafus-

ember. 

Pár szót az Egyházam törvényeiről: 

Mióta intézményesült, azóta kell, hogy törvények, rendeletek abroncsa fogja össze, 

nehogy szétessen. De itt is áll: Egyházam törvényei az Engem szeretők számára csak a 

szeretetet szolgáló törvények lehetnek. 

A nem-enyéim számára, mivel Egyházamban a Földön nagyon sok ilyen van – 

gondoljatok csak arra a hasonlatomra, melyben Egyházamat olyan hálóhoz 

hasonlítottam, mely háló értékes és hitvány halakat egyaránt magában hord – tehát a 

hitvány halak számára a törvény bizony komoly szempont. Ne azokra gondoljatok, 

akiket egyáltalán nem érdekelnek Egyházam törvényei. Halottakkal nem foglalkozom. 

Akit viszont Lelkem, tehát Szeretetem irányít, annak nincs, nem lehet gondja a 

törvénnyel. Fölötte áll a törvénynek. Éppen a törvény mélyebb megismerése teszi 

lehetővé, hogy a törvény felszíne semmit ne jelentsen számára.  « 


