
 

 

 
 



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.  

 

 



A HANG                                                                            16.                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

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 



ELŐSZÓ 

1450. MEGNYUGVÁST KERESEK NÁLAD, URAM! 
Megnyugvást keresek Nálad, Uram! 

1451. EGY RÁKOS BETEG GYÓGYULÁSÁÉRT KÖNYÖRGÖM 
Egy rákos beteg gyógyulásáért könyörgöm 

1452. A HÁZASSÁGI HŰSÉGRŐL 
1. Átadhatom-e azt a tudást, amit a médiumitás terén kaptam? 
2. Vég nélkül ki kell tartanunk házastársunk mellett? 

1453. KÜLÖNBÖZŐ SZELLEMI TERMÉKEKRŐL KÉREK VÉLEMÉNYT! 
Különböző szellemi termékekről kérek véleményt! 

1454. A SZERETET TANÍTÁSÁN KÍVÜL MIT KELL TENNEM? 
A szeretet tanításán kívül mit kell tennem? 

1455. BIZONYTALAN VAGYOK! 
1. A benső énünk hangja mindig helyes? 
2. Tudok szellemi kapcsolatba kerülni egy távoli emberrel? 
3. Miért van félelem bennünk? 
4. Félek a kudarctól, ezért bizonytalanul döntök. 
5. Miért járnak rosszul a jók és a rosszak jól? 
6. A jó váratlanul ér, de ha felkészülök rá, akkor csalódom. 
7. Miért rágódom egy problémán oly soká? 
8. Félelmünk előidézi azt, amitől félünk? 
9. Nem tudok szabaddá válni valakitől. 

1456. SOK KÉRDÉSEM VAN 
1. Szemeim rosszabbodnak. Mi ennek az oka? 
2. Miért fontosabb az embereknek a test, mint a lélek? 
3. Van olyan, hogy valaki az igazi? 
4. Megsemmisíthető az, ami karmikus? 
5. A félelemről kérdezek. 
6. Mit kell tennem az idegesség ellen? 
7. – 
8. Hiányérzetem van álmomban. 
9. – 
10 – 

1457. EGY KÖNYV ÉRTÉKELÉSÉT KÉREM! 
Milyen tisztasággal tudtuk fogadni megjelenő könyvünk tartalmát? 

1458. SZERETNÉM LÁTNI A KIUTAT PROBLÉMÁIMBÓL! 
Magamra maradtam problémáimmal, és ezek beteggé tesznek. 



1459. „LÁTÓ” GYERMEKEM VAN 
1. Gyermekem látja mások aura-színeit. 
2. Máriával kapcsolatos álmaimról kérek véleményt! 

1460. ÁRTHATNAK NEKEM A SZELLEMEK? 
1. Azok a szellemek, akikkel beszélgetek, árthatnak nekem? 
2. Nem tudom, mitévő legyek nagyobbik gyermekemmel? 

1461. SEGÍTENI SZERETNÉK! 
1. Segíteni kellene nővéremen. 
2. Egy szép álomról kérdezem a HANG-ot. 

1462. M. ÉS R. MIÉRT JÖHET ROSSZ A JÓAKARATBÓL? 
1. Sok érdekes látomásra kérünk magyarázatot! 
2. Jót akarok, és rossz lesz belőle. Miért? 

1463. EGY HALÁL KÖRÜLMÉNYEIRŐL 
Apám halála Isten szándéka szerint történt? 

1464. MI VÁR RÁNK HALÁLUNK UTÁN? 
1. Szeretnék többet tudni a földi élet utáni életről! 
2. Szeretnék jó tanítványa lenni Jézusnak! 

1465. NAGYON BONYOLULT AZ ÉLETEM! 
1. A rohanó élet felületessé tesz. 
2. Kimerít az állandó éjszakázás. 
3. Szeretnék tisztábban látni! 
4. Lehet-e az egész napom Érted végzett ima? 
5. Szellemi, lelki tanításokkal szeretnék foglalkozni! 
6. Ne foglalkozzam a Neked felajánlott gondokkal? 
7. Helyemen vagyok? Kérjem őrangyalomat többször? 

1466. FÉLEK! 
1. Valami félelem van bennem. 
2. Meg fog gyógyulni teljesen a szemem? 
3. Erőt kérek, és azt, hogy időmmel jobban gazdálkodjam. 

1467. SOK A KUDARC ÉLETÜNKBEN 
1. Férjem vállalkozásai kudarcot vallanak. 
2. Imáimat nem tudom végigmondani. 
3. Csak akkor megyek templomba, ha más nincs ott. 

1468. HELYTELEN A SOK TÉVÉZÉS? 
1. Gyűrűm valóban energiát áraszt? 
2. Helyteleníti Isten azt, ha sokat nézem a tévét? 



1469. S.O.S. 
Segítséget kérek! 

1470. FURCSA DOLGOKAT LÁTOK 
1. Valaki fejében fehér mezőben fekete foltok voltak. 
2. Mit és miket látok? 
3. Lezárult egy szakasza életemnek. 
4. Tovább szeretnék fejlődni! 

1471. KÉRDÉS: GYILKOSSÁG AZ ÁLLAT MEGÖLÉSE? 
1. Az állatok megöléséről kérdezem a HANG-ot. 
2. Lukács 11:34-ben az „egy” szem nem azonos a harmadik szemmel? 
3. Jézusra gondolva a kenyér és bor fogyasztása áldozás? 
4. A torinói lepelről kérdezem a HANG-ot. 
5. Én választottam anyámat vagy szellemi vezetőim? 

1472. TANÁCSOT KÉREK! 
Jelen és további életemről. 

1473. SZÓMAGYARÁZATRÓL, IMÁRÓL, ÁLOMRÓL 
1. A Bibliában található lélek, feltámadás mit jelent? 
2. Anyámért hiába imádkozom? 
3. Világháborúról és egy fehér hajóról álmodtam. 

1474. KAPCSOLATOKRÓL 
1. Anyám és közöttem megromlott a kapcsolat. 
2. Társammal karmikus a kapcsolatom? 
3. Hangokat hallok, amelyek ijesztőek. 

1475. HALOTTAIMRÓL 
Meghalt szüleimről szeretnék hallani! 

1476. SZERETNÉM, HA SZERETNÉNEK! 
1. Jó helyen vannak elhalt szüleim? 
2. Az, akit szeretek, nem viszonozza ezt úgy, ahogy szeretném. 

1477. MÁST MOND A SZÍV ÉS MÁST AZ ÉSZ 
Egy olyan kapcsolatról kérdezem a HANG-ot, amely a józan ész alapján 

nem megengedett, de a szív szava mást mond. 

1478. KÉRDÉSEK ÖZÖNE 
Tizennyolc kérdés. 

1479. SZERETET-KÖRÜNKRŐL, SZERETETLÁNGRÓL 
1. Két álomról: egy kisbabával és Jézus szenvedő arcával álmodtam. 
2. Meditációmban kaptam egy nevet. Mit jelent e név? 
3. Szeretet-körünkről kérek véleményt! 



4. Szűzanyától kérdezek a Szeretetlángról. 

1480. DROGOKRÓL, SÁTÁNIZMUSRÓL 
1. A drogok használata jó eszköz a magasabb régiók megtapasztalására? 
2. A sámánizmusról mi a HANG véleménye? 
3. Mondj véleményt rólam! 

1481. ŐRANGYALOMRÓL 
1. Hogyan szólítsam őrangyalomat? 
2. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni! 

1482. GYERMEKEMRŐL 
1. Kisbabánk miért beteg? 
2. Miért szeretetlen az, aki mást figyelmeztet hibáira? 
3. Gyermeknevelésről kérdezem a HANG-ot. 

1483. KÖRNYEZETEMRŐL, ELHATÁROZÁSOMRÓL 
1. Enyéimről, ismerőseimről kérdezem a HANG-ot. 
2. Hívást érzek valahová. Ott vennék házat. Jól érzem? 
3. Múlt bűneimre bocsánatot kaptam? 

1484. MAGAMRÓL ÉS ENYÉIMRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 
1. Börtönben lévő testvéremért vagyok gondban. 
2. Milyennek látsz engem? 
3. Enyéimről kérdezem a HANG-ot. 

1485. A BOKOR KÖZÖSSÉGRŐL 
1. Mit vár tőlem Jézus? 
2. Van lehetőségem jobbá lenni? 
3. A Bokor közösségről szeretnék többet tudni! 

1486. KEVÉS AZ ÖNBIZALMAM 
1. Az önbizalmam hogyan tudom erősíteni? 
2. Mi az igazi boldogság? 
3. Miért nem őszinték egymáshoz az emberek? 

1487. AZ ÁLOM ÉS ÉBRENLÉT AZONOS VALÓSÁG? 
1. Jogunk van tudni előző életünket? 
2. Jézus többször leszületett a Földre? 
3. Az álom síkja lehet olyan valóságos, mint az ébrenlét? 

1488. ADJ ERŐT, ISTENÜNK! 
Adj erőt és világosságot, békét nekünk! 

1489. HAZÁNKRÓL KÉRDEZEM A HANGOT 
Édes hazánkról kérdezem a HANG-ot. 



1490. VALLÁSI VEZETŐKRŐL 
Egyházam vezetői okoznak nagy fájdalmat nekem. 

1491. EGY BETEGSÉG OKÁT ÉS CÉLJÁT KERESEM 
Mire figyelmeztet kiújuló, láz nélküli ínygyulladásom? 

1492. VÉLEMÉNYT KÉREK A MORMONOKRÓL! 
1. Véleményt kérek a mormonokról! 
2. Van olyan ártó személy, aki ellen védekezni kell? 
3. Jó úton járok? 

1493. JÚDÁS ÁRULÁSÁRÓL 
1. Szükségszerű volt Júdás árulása, mert megjövendölték? 
2. Ha Júdás nem árulta volna el Jézust, akkor lenne megváltás? 

1494. EGY TESTI-LELKI BETEGRŐL 
Beteg férjem meg fog-e gyógyulni, meg fog-e térni? 

1495. JÖVŐMRŐL, LÁNGOLÓ TABERNÁKULUMRÓL 
1. Betegség nélkül halok meg? Álmomban ezt mondotta valaki. 
2. Álmomban is imádkoztam azért, aki bántani akart. 
3. Belülről lángolni láttam a tabernákulumot. 

1496. JÉZUS NEM ÖRÜL, HOGY GYÓGYÍTHAT? 
1. Ellentmondás az, hogy Jézus nem örül a gyógyításoknak, s ugyanakkor 

gyógyítani küldi övéit. 
2. Miért mondja Jézus, hogy nem pap, amikor a Zsidó levélben ennek az 

ellenkezőjét mondja? 
3. Aurámmal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

1497. CSOPORTUNKBAN FESZÜLTSÉG VAN 
1. Két álmomról kérdezem a HANG-ot. 
2. Mióta imacsoportba járok, feszültség van otthon. 
3. Éjjel fekve imádkozom. 

1498. UNOKÁM JÖVŐJÉRŐL 
Mint nagyszülő, érdekel unokám jövője. 

1499. HÁZASTÁRSRÓL, GYERMEKRŐL, BARÁTI KAPCSOLATRÓL 
1. Mi által válik jobbá házastársi kapcsolatunk? 
2. Kire hallgassunk gyermekünk operálásával kapcsolatban? 
3. Hogyan segíthetek túl racionális barátomnak? 

1500. ELÉGEDETLEN VAGYOK MAGAMMAL 
Szétesett vagyok. Mit tegyek ellene? 

1501. A SÜKÖSDI ESEMÉNYEKRŐL 
1. Imáim nem összeszedettek. 



2. Nullának érzem magam. 
3. A sükösdi események hitelesek? 

1502. LÁTTAM JÉZUST! 
Láttam Jézust. De előbb egy másik arcot is. 

1503. NAGYSZÜLŐI PROBLÉMÁINK VANNAK 
1. Betegségünkből meggyógyulhatunk? 
2. Unokánk érdekében szeretnénk őt látogatni, de nem engedik. 
3. Gondot jelent nekünk fiúnk magatartása első gyermekével. 

1504. KI AZ ŐRANGYALOM? 
1. Őrangyalomról szeretnék többet tudni! 
2. Családomra kérem Isten áldását! 

1505. VÉLEMÉNYT KÉREK MAGAMRÓL! 
1. Mi a véleménye Jézusnak rólam? 
2. Az állásváltoztatás jó hatással lenne fejlődésemre? 
3. Szívcsakrám nyílófélben van. Mit jelent ez? 

1506. KÉRDEZ: PROBLÉMÁM VAN GYERMEKEMMEL 
Egyik gyermekünk, úgy tűnik, rossz útra tért. 

1507. HOGYAN TOVÁBB? 
Nagyon szeretjük Jézust. Mi a további teendőm? 

1508. CSAK HÁROM KÉRDÉSRE VÁLASZOLOK 
Negyven kérdés. 

1509. AKI MÁR NEM GYEREK! 
22 éves gyermekem teljesen irányíthatatlanná vált. 

1510. JÉZUSI AZ, AKI FÉNYADÓ? 
Te küldtél valakit, aki nekem fényt adott? 

1511. LEHET BELŐLEM BOSZORKÁNY? 
Valóban boszorkánnyá válhatok? 

1512. FÉRJEM ELZAVART 
Negyven évi házasság után elzavart bennünket férjem. 

1513. NINCS BÜNTETŐ ISTEN? 
1. Nincs büntető Isten? Mikor hozza ezt Ő tudomásomra? 
2. Földi boldogságom nem lehet Számára közömbös! 
3. Visszakaphatom-e feleségemet? 

1514. HALLUCINÁLOK? 
1. Honnan erednek bizonyos zörgő hangok? 
2. Imával fejezem be munkámat, s ellentétes a hatása. 



3. Egyik ünnepen nagyon összejöttek a bajok ismerőseimnél. 

1515. HOGYAN LEHET SZERETNI AZ ELLENSÉGET? 
1. Barátja vagyok Jézusnak? 
2. Miért kössek barátságot a halál angyalával? 
3. Az ellenségszeretetet nem tudom másoknak megmagyarázni. 

1516. SZABAD SZERETNÉK LENNI! 
Hogyan lehetek szabad? 

1517. VONZ A KERESZT 
1. Miért vonzódom a kereszthez? 
2. Legyek-e REIKI-mester? 
3. Kiválasztott vagyok? 

1518. LEHET URALKODNI A GONDOLATOKON? 
1. Néha megvaduló gondolataimon lehetek valaha úrrá? 
2. Jó segítője leszek társamnak? 

1519. PESSZIMISTA VAGYOK 
Nagyon sötéten látom az életet. 

1520. MIT HOZ A JÖVŐ? 
1. Környezetemnek lesz-e türelme, szeretete? 
2. Hogyan kerülhetek lélekben közelebb Istenhez? 
3. Unokám jövőjéről szeretnék tudni! 

1521. JÓL AKAROK FEJLŐDNI! 
Jobban szeretnék Jézushoz tartozni! 

1522. GYAKRAN FÉLEK! 
1. Te küldted azt, aki arra kért, hogy térjek meg? 
2. Gyakran félelem fog el. 
3. Kapok erőt a gondolkodás-átalakításra? 

1523. MEG TUDOK GYÖKERESEN VÁLTOZNI? 
1. Végleg le kell írnom életemből azt, akit lelkem másik felének gondoltam? 
2. Bármikor lehet párbeszédet folytatni Jézussal? 

1524. A TE SZAVAD A LELKIISMERET SZAVA? 
1. Tőled van, ami eldönti bennem, hogy mi a helyes? 
2. Az a nagy öröm, amit álmomban átéltem, mit jelent? 
3. Áldozhatok gyónás nélkül? 

1525. SZERETNÉK VALAKIN SEGÍTENI! 
Egy sok betegségben szenvedő gyermeken szeretnénk segíteni! 



1526. ÉPÜLNI SZERETNÉK! 
1. Ki segített meg? 
2. Mi erősít belülről? 
3. Hol tartok? 

1527. NEM HAGYTAM EL AZ EGYHÁZAMAT 
1. Egyházamat el akartam hagyni, de visszaléptem. 
2. Kígyókkal küszködöm álmomban. 

1528. NEM AVATÓDHATOK BE PÉNZÉRT? 
1. Sírós természetű vagyok. 
2. Hol rontottam el valamit? 
3. Pénzért nem szabad beavatódni? 

1529. KEZEMET MILYEN SZELLEMEK IRÁNYÍTJÁK? 
1. Szellemek irányítják kezemet. Hogyan biztosíthatom magam? 
2. Tehetségem kibontakozását várja tőlem Isten. 

1530. HOGYAN ÉLJEK TOVÁBB? 
1. Éjem tovább a megszokott, szürke életem? 
2. Lelkiismeretem bánt nagymamámmal kapcsolatban. 
3. Rossz erők hatnak rám. 

1531. TÁRSAM LÉLEKBEN NEM TÁRSAM 
Társam egy másik világban él. 

1532. ÉRTELMETLEN FESZÜLTSÉGEK VANNAK BENNEM 
1. Drukkoló típus vagyok. 
2. Van egy üzleti tervem. 

1533. SZERETNÉK JÖVŐBE TEKINTVE ÉLNI! 
1. Édesapám halálát nem tudom feldolgozni. 
2. Hogyan tudnám lezárni a múltat? 

1534. NÖVEKSZIK BENNEM A DEPRESSZIÓ 
Egyre jobban elhatalmasodik rajtam a depresszió. 

1535. NEM VAGYOK ELÉG RUGALMAS 
1. Lejárt édesapám ideje? 
2. A volt férjemmel kapcsolatban nem látom a helyes megoldást. 
3. Nehezen alkalmazkodom. 

1536. MAGAMRA MARADTAM 
Férjem elhagyott, és gonosszá vált. 

1537. ÁTOK ALATT ÉLEK? 
Átok vagy rontás van rajtunk? 



1538. SZERENCSÉTLEN VAGYOK! 
1. Apám mért hagyott el? 
2. Miért nem sikerül nekem semmi? 
3. Férjem állhatatlan. 

1539. MINDENTŐL FÉLEK! 
1. Naivitásom áldozata lettem. 
2. Lehallgatják lakásomat. 
3. Már mindentől félek! 

1540. TESTVÉREMRŐL ÉS MAGAMRÓL 
1. Öcsémről kérdezem a HANG-ot. 
2. Jövőmet illetően kérdezem a HANG-ot. 

1541. SEGÍTSÉGET KÉREK! 
Tele vagyok gonddal, problémákkal. 

1542. URAM, IRGALMAZZ! 
Bocsánatot kérek Jézustól. 

1543. VÁROM JÉZUS SZAVAIT! 
Szólj hozzám! 

1544. VOLT FÉRJEM MIATT SZENVEDEK 
1. Mit lehet tenni elhagyott férjem gonoszkodásai ellen? 
2. Nagy bajban van egy ismerősöm. Iszákos a társa. 

1545. ÚJJÁSZÜLETÉSRE VÁGYOM! 
1. Jól építem magamba tanácsaidat? 
2. Furcsán érzem magam. Vágyom az újjászületésre. 

1546. MIKOR KELL GYÓNNI, ÉS HOGYAN KELL ÁLDOZNI? 
1. Miért elég negyedévenként gyónni? 
2. Nem áldoztattak meg térdelve. Miért? 
3. Férjemet választottam leányom helyett. Jól tettem? 

1547. ANGYALOKRÓL, ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL... 
1. Az angyalok mindig angyalok voltak? 
2. Újjászületés és Lélekkeresztség nem ugyanaz? 
3. A HANG terjesztését vállaljam föl? 

1548. HOGYAN LESZ ÉLŐ A KAPCSOLATOM JÉZUSSAL? 
Jézussal élő kapcsolatban szeretnék lenni! 

1549. MIÉRT JÖTTEM A FÖLDRE? 
Mi végből vagyok a világban? 



1550. MINDIG ROSSZUL VÁLASZTOK 
Általában két út előtt állok, és rosszul választok. 

1551. AKADÁLYOZZÁK LELKI FEJLŐDÉSEMET 
1. Mi a Lélekkeresztség? 
2. Hogyan tudnék jobbá válni? (Másokat is jobbá tenni.) 
3. Férjem nem helyesli lelki fejlődésemet. 

1552. IMÁRÓL, BÖJTRŐL... 
1. A Gal. 5:24-et hogyan alkalmazzam magamra? 
2. Sok imaformát kaptam Jézustól. 
3. Te javasoltad a böjtöt? 

1553. SZERETNÉK LELKILEG MEGGYÓGYULNI! 
Vigasztalásra vágyom! 

1554. JÓL AKAROK SZERETNI! 
1. Hogyan szeressem családom tagjait? 
2. Mire kell különösen hangsúlyt tennem? 

1555. SOKAT VÉTKEZTEM MULASZTÁSSAL 
1. Hol tartok? 
2. Hogyan pótoljam a múlt mulasztásait? 
3. Tőled van a sok ima- és vallásos könyv? 

1556. FIAMON SZERETNÉK SEGÍTENI! 
Fiam ügyében kérek segítséget. 

1557. MEGÉLHETÉSI GONDJAIM VANNAK 
Aggódom, mivel állásom nincs, és mint természetgyógyász nem kereshetek 

annyit a betegeken, hogy megéljünk belőle. 

1558. SZERETNÉK JÓL IMÁDKOZNI! 
1. Meditációban szellem-élményem volt. Miért? 
2. A megbocsátásról kérek véleményt! 
3. Imaproblémám van. 

1559. GYÓNÁSRÓL ÉS EGYÉB MEGSZABADULÁSOKRÓL 
1. Gyónásról kérdezem a HANG-ot. 
2. Bűn az, ha bizonyos könyveket nem dobálok ki? 
3. Isten szent nevével kapcsolatban mikor tiszteletlen valaki? 

1560. SZENTMISÉRE JÁRÁSRÓL 
Hittanosaim közül kevesen jönnek szentmisére. 

1561. NINCS SEGÍTŐTÁRSAM 
1. Hiányzik egy segítőtárs! 
2. Jó úton járok-e? 



3. Helyesen nevelem-e gyermekeimet? 

1562. RENDET SZERETNÉK MAGAMBAN ÉS KÖRÜLÖTTEM! 
Zavaros a családi életem. Szeretnék Istennel élni! 

1563. PERESKEDJÜNK? 
Pereskedjünk autó-ügyben? 

1564. RÓZSAFÜZÉRRŐL 
1. Álmomban felszólítást kaptam, hogy ébren legyek. 
2. Őrangyalomról mit kell tudnom? 
3. A Rózsafüzért használhatom a nyakamban? 

1565. VÁLASZ FÖL NEM TETT KÉRDÉSEKRE 
Válasz föl nem tett kérdésekre 

1566. SEGÍTSÉGET KÉREK A NAGYOBB SZERETET REMÉNYÉBEN! 
1. A szeretet csatornája szeretnék lenni! 
2. Erősítést kérek! 
3. Újjászülettem-e? 

1567. EGY BETEGÉRT KÖNYÖRGÖM... 
Egy rákos beteg meggyógyulásáért könyörgöm! 

1568. MIÉRT KELL SZENVEDNEM MÁSOKTÓL? 
Miért bántanak engem és családomat szüleim? 

1569. EGY ÉPÍTKEZÉSRŐL... 
Egy építkezéssel kapcsolatban kérem a HANG véleményét. 

1570. KIUTAT KERESEK 
Hogyan juthatok ki bajaimból? 

1571. FÉNYADÁSRÓL 
1. Mi a depresszió orvossága? 
2. Mi az orvossága a félelemnek? 
3. Járjak-e a fényadók klubjába? 

1572. HÁZASSÁGOMBAN BAJOK VANNAK 
1. Többévi házasság után kezdünk eltávolodni egymástól. 
2. Adjam kisfiam bölcsődébe? 
3. Hogyan ítéli meg Isten magatartásomat? 

1573. LÁTOMÁSOKRÓL... 
Sok látomásom van. Miben kell megváltoznom? 

1574. HATNAK RÁM SZELLEMEK 
Egy szellem akar hatni rám. Mit tegyek ellene? 



1575. NYUGTALAN VAGYOK 
1. Nem találom meg férjemmel a közös hangot. 
2. Mulasztásaimat szeretném pótolni! 

 

  



ELŐSZÓ 

Nehéz kifejeznem, milyen hálás vagyok a HANG üzeneteinek! Nagy segítséget 

kaptam egyrészt a konkrét teendőimet illetően, másrészt óriási erőt ad a soraiból áradó 

szeretet és bátorító elfogadás. 

 

Fogadd hálámat és köszönetemet mindazért a sok szépért és jóért, amit eddigi életem 

során megélhettem. Tudom, minden, ami szép és jó a Földön, az csak Tőled 

származhat. Hálatelt szívvel köszönöm, hogy annyiszor kaptam Tőled gyógyulást. 

Tanítottál és tanítasz ma is. Kérlek, hogy oktass, nevelj, gyarapíts, gazdagíts engem 

lelkemben továbbra is. – Vezess és irányíts! Csakis Benned bízom! Bárcsak korábban 

figyeltem volna Rád! 

A Te kegyelmedbe ajánlom gyermekeimet, akiket rám bíztál, testvéreimet és 

családom minden tagját. A barátokat és minden embertársamat! 

 

Köszönöm, hogy meghallgattál! 

 

Pécs – Budapest 

1996 

 

A fenti két idézetet két levélből írtam ki. Eddig 1808 levelet kaptam, s ezek hangulatát 

tükrözi a fenti pár sor. 

Hálás szívvel mondok én is köszönetet Jézusnak azért, hogy vállalhattam a Tőle 

kapott szerepet, és így rajtam keresztül Ő épített, gyógyított és vigasztalt sok-sok 

szenvedő embertársamat édes hazánkban és hazánkon túl egyaránt. 

Fölszentelésem jelmondata ez volt: „Szívem ünnepi szózattól árad! Dallal hódolok 

a Királynak”! Ez hangzik bennem ma is, amikor minden kedves HANG-könyv olvasót 

felajánlok Jézus Szentséges Szívének! 

 

Szeretettel 

 

Dombi Ferenc 

lelkész 

Inárcs 

1996. szeptember 

  



1450. MEGNYUGVÁST KERESEK NÁLAD, URAM! 

Kérdező: 

Megnyugvást keresek Nálad, Uram! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A legjobb helyen keresed a megnyugvást, ha Nálam keresed. Valamikor ezt 

mondtam: „Jöjjetek Hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet terhét 

hordozzátok, és Én megenyhítelek titeket (Máté 11:28)!” 

Meg kell értened, hogy a jó úton akkor jársz, ha szeretetben másokért élsz, és 

azokat az eseményeket, amelyek körülötted történnek, arra használod, hogy fejlődj a 

szeretetben. Nem szabad elveszned a részletekben! 

A felelősségvállalás nálad azt jelenti, hogy nem szabad félned magatartásod 

következményeitől. Aki fél attól, hogy valamit nem jól tett, aki belegabalyodik a 

részletekbe, annak nemcsak önbizalma kevés, de Bennem sem bízik eléggé! Ezért nem 

akar vállalni sem önmagáért, sem Értem felelősséget! Aki nem fél, bármit tett, az ezzel 

ki tudja mutatni, hogy bízik annyira Bennem, amennyire kell! 

Szándékod tiszta! Tudom, hogy szeretni akarsz. Neked pedig azt kell tudnod, hogy 

Én szeretlek! De ezt nemcsak tudomásul kell venned, hanem meg is kell értened! 

Akkor érted meg szeretetemet, ha minden olyan eseményben, amely veled történik, 

meglátod azt, hogy az miért jó neked! Mert minden, ami benned és körülötted történik, 

az mind a te érdekedet szolgálja mindaddig, amíg Én élek! Tehát ÖRÖKKÉ! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1451. EGY RÁKOS BETEG GYÓGYULÁSÁÉRT KÖNYÖRGÖM 

Kérdező: 

Egy rákos beteg gyógyulásáért könyörgöm 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Valóban nincs olyan betegség, amelyet Én meg ne tudnék gyógyítani. Vagy inkább 

így mondom: nincs olyan beteg, aki ha Velem kapcsolatba kerül, ne történne benne 

pozitív változás. 

Minden testi betegség olyan tünet, amelynek elsősorban nem megszüntetésére kell 

törekednetek, hanem figyelmeztetését kell tudomásul vennetek. Ha ez megtörténik, 

akkor maga a tünet, tehát az, amit ti betegségnek neveztek, teljesen érdektelenné válik, 

akár annyira, hogy meg is szűnik. 

Amint egy repülőgép műszerfalán villogni kezd egy hibát jelző lámpa, ha a hibát 

már kijavították, akkor már nem tartozik a lényeghez, hogy maga a lámpa mit csinál, 

így vagytok a betegségekkel is. A földi embernél a teste az a műszerfal, melyen 

megjelenik a hibát jelző lámpa villogása, vagyis a betegség. 



Minden betegség két irányú figyelmeztetést ad. Az egyik az, hogy valamitől óvni 

akarja a beteget, a másik, hogy valamire rá akarja venni a beteget. 

A rákos betegség óvni akarja a beteget bizonyos törekvésektől, és rá akarja venni 

olyan eredeti állapot visszaállítására, amelynek elhagyása helytelen irányban történt. 

Az általad említett betegnek tehát azt akarja tudomására hozni, hogy vágyait 

jobban koncentrálja az örök értékek irányában, és térjen vissza ahhoz az első 

kegyelemhez, ahhoz a kezdeti, gyermeki bizalomhoz, amely otthon tudja érezni magát 

Nálam. 

De nemcsak a beteget figyelmezteti erre a rák. A környezetét is! 

Ha ezt megértitek, akkor megértitek azt, hogy nemcsak érdemes volt, de nagyon 

fontos is volt ennek a betegségnek bejelentkezése. 

Higgyetek a kérő ima erejében! Higgyetek abban, hogy Én mindig adok a kérőnek! 

Mindig azt adom, ami számotokra a legfontosabb! 

Megáldalak benneteket a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1452. A HÁZASSÁGI HŰSÉGRŐL 

Kérdező: 

1. Átadhatom-e azt a tudást, amit a médiumitás terén kaptam? 

2. Vég nélkül ki kell tartanunk házastársunk mellett? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Röviden válaszolok, annak reményében, hogy a HANG-könyvek olvasása egyre 

jobban segíteni fog tudatod formálásában. 

1. Én nem tudok oltalmazni olyan tanítást, amely nem azonos Velem! Engem 

tanuljatok! És ne azt akarjátok, hogy mást tanulva az Én áldásomat hordozzátok! Ez 

nem megy! 

Ha találsz olyan alanyokat, akiket érdekel Isten és az Isten országa, akkor Rólam 

beszélgessetek, s esetleg idézni lehet u.n. médiumokat, de ne az ő tanításukat 

tanuljátok, mert minden, ami nem azonos Velem, Ellenem van! Én nem vagyok 

besorolható! Minden és mindenki csak eszköz lehet! Ezt ki kell hangsúlyoznod! 

Egyedül Én vagyok az ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET! Mindenki más, aki helyemet 

bitorolni akarja, az tolvaj és rabló (János 10:1 és 8)! 

Drága Gyermekem! Ha nem hallgatsz Rám, akkor elmész a lényeg mellett! 

2. Az Én Lelkem a kapcsolatok lelke. A kapcsolat azért kapcsolat, mert nemcsak 

egyen múlik. Ha társad lélekben már elhagyott téged, akkor már valós kapcsolat ott 

nincs! Tehát csak látszat van! Egy látszatot csak addig tarts fenn, ameddig szíved azt 

jónak látja. 

Nem arról van tehát szó, hogy te nem tartasz ki vég nélkül, hanem arról, hogy 

tudomásul veszed a valóságot, vagyis azt, hogy te hű voltál, de egy ember hűsége nem 

elég semmiféle kapcsolat fenntartásához. 



Végezetül visszatérek az első ponthoz. Engem tanuljatok, Velem töltekezzetek! Ne 

elégedjetek meg áldásommal és oltalmammal! Csak VELEM elégedjetek meg! 

Amikor most azt mondom, hogy megáldalak Lelkem életével, akkor 

TELJES ÉLETEMET AJÁNLOM ODA NEKTEK!  « 

1453. KÜLÖNBÖZŐ SZELLEMI TERMÉKEKRŐL KÉREK VÉLEMÉNYT! 

Kérdező: 

Különböző szellemi termékekről kérek véleményt! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Nem elég a jó szándék! Jó szándékkal is lehet mérget keverni az ételbe! De aki 

Engem befogad életébe, az még ha valami mérgezettet is fogyaszt, nem fog megártani 

neki (Márk 16:18)! 

Ez nem jelenti azt, hogy tudatosan egyetek mérgezettet! Szinte mindenki 

elmondhatja, hogy bűnei gonoszságát felismerve jutott el Istenhez, de ez nem jelenti 

azt, hogy bűnei vitték az Istenhez. Mint ahogyan nem a betegség juttat el valakit az 

egészségre, hanem arra ébreszti rá, hogy mit vesztett, amikor az egészségét elvesztette. 

Az a sok szellemi termék, amely ma már közismert közöttetek, csak akkor és 

annyiban mondható értékesnek számotokra, ha segít benneteket abban, hogy EGY 

legyetek Velem! 

A legfontosabb tehát az, hogy Engem egyre jobban megismerjetek evangéliumaim 

alapján, és egyre több lelki élményre nyíljatok rá elmélkedéseitekben, imáitokban, 

olvasmányaitokban Velem kapcsolat-ban. 

Megáldalak, hogy hűséges maradj ahhoz a nyitottsághoz, tanulékonysághoz, 

amelyet most magadban hordasz! 

Megáldalak LELKEM FÉNYÉVEL!  « 

1454. A SZERETET TANÍTÁSÁN KÍVÜL MIT KELL TENNEM? 

Kérdező: 

A szeretet tanításán kívül mit kell tennem? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Örömforrásai vagyunk egymásnak! Ez nagyon jó! Ez lehet számodra furcsa, de így 

van! Ahogy szenvedem a nyomorultak sorsát, úgy örül a szívem, amikor Felém fordul 

egy lélek! 

Kérdésedre egyetlen, de a boldogítást illetően a leglényegesebb magatartásra 

hívom fel figyelmedet! 

Bármi ér téged akár kívül, akár belül, kérdezz rá: mire jó ez neked?! Igen! Csak 

olyan esemény történhet veled, ami javadra válik! Mivel Engem elfogadtál, számodra 

megszűnt a rossz! Csak jó van! Ez Részemről azt jelenti, hogy mindegy milyen 



csomagolásban, de mindig drágagyöngyöket kell eléd tárnom! Neked pedig feladatod 

az, hogy addig boncolgass minden csomagot, amíg meg nem találod bennük a 

drágagyöngyöt. 

Neked tehát erre az egyetlen kérdésre kell megtalálnod mindenkor a választ: 

„Miért jó nekem az, ami most van?” 

Az igaz a hitből él!, éspedig boldogan él! Nem kell ehhez hősies hit, csak azt kell 

elhinnie, hogy Isten csak azt engedi meg gyermekei számára, amit Ő JÓNAK lát! Ezt a 

JÓT kell meglátni a gyermeknek is, és akkor már a Földön elérkezett hozzá az Isten 

országa (Márk 1:15)! 

Ha ezt meg tudod értetni másokkal is, akkor ők is boldog gyermekei lesznek a 

boldogító Istennek általad! 

Megáldalak az ÖRÖM LELKÉVEL!  « 

1455. BIZONYTALAN VAGYOK! 

Kérdező: 

1. A benső énünk hangja mindig helyes? 

2. Tudok szellemi kapcsolatba kerülni egy távoli emberrel? 

3. Miért van félelem bennünk? 

4. Félek a kudarctól, ezért bizonytalanul döntök. 

5. Miért járnak rosszul a jók és a rosszak jól? 

6. A jó váratlanul ér, de ha felkészülök rá, akkor csalódom. 

7. Miért rágódom egy problémán oly soká? 

8. Félelmünk előidézi azt, amitől félünk? 

9. Nem tudok szabaddá válni valakitől. 

HANG: 

 » Gyermekem! 

Ha elolvastad volna a HANG-könyvek 12 kötetét, szinte minden kérdésedre 

bőséges választ találtál volna bennük! Remélem megérted, hogy nem írathatok külön-

külön egy-egy könyvet annak az 1385 levélírónak (te vagy az 1385-dik), aki 

kérdéseket tesz fel nekem. Röviden válaszolok hát. 

1. Mindig a lelkiismeret hangját kell követni. Ha bizonytalan e hang, akkor 

bizonyosságra kell jutnod, mielőtt követnéd. Bizonytalan lelkiismerettel nem szabad 

cselekedned sem neked, sem másnak! 

2. A Földön nem lehet távközlő eszközök nélkül távközölni! 

3. Az alapvető bizonytalanság miatt van benned félelem. Minden félelem gyökere 

a halálfélelem és a kishitűség. E kettőt kell elrendezned, s akkor megszűnik a félelem! 

4. Hiúsági komplexus a kudarctól való félelem. 

5. Jónak lenni jó, de nehéz. Rossznak lenni rossz, de könnyű. Sokan inkább a 

bódultságot vállalják a boldogság helyett! Ezek a rövidlátó emberek. Hosszú távon a 

jóság a nyerő! 



6. Nem törvényszerű az, amit állítasz. Olyan jóra kell felkészülnöd, amiben nem 

csalódhatsz. Ilyenek az örök kincsek! 

7. Az aggályosság és a lazaság olyan végletek, amelyek önneveléssel és Istenbe 

vetett hittel gyógyíthatók. 

8. A földi embernek vannak megérzései, vagyis olyan jelzései a tudatalatti 

részének, amelyek gyakran figyelmeztetések! 

9. Egyedül Én vagyok az, Aki minden megkötözöttségtől fel tudlak oldani 

benneteket. Amennyire befogadod a Lelkem, annyira válsz szabaddá (2Kor. 3:17). 

Van még egy tizedik kérdésed is, de annak tartalma lényegében ugyanaz, mint a 

kilencedik kérdésedé. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1456. SOK KÉRDÉSEM VAN 

Kérdező: 

1. Szemeim rosszabbodnak. Mi ennek az oka? 

2. Miért fontosabb az embereknek a test, mint a lélek? 

3. Van olyan, hogy valaki az igazi? 

4. Megsemmisíthető az, ami karmikus? 

5. A félelemről kérdezek. 

6. Mit kell tennem az idegesség ellen? 

7. – 

8. Hiányérzetem van álmomban. 

9. – 

10 – 

HANG: 

 » Gyermekem! 

A 7, 9, 10. pontokat egyáltalán nem tudta elolvasni a médiumom. A többin 

nagyjából átvergődte magát! Én pedig az ő tudata alapján tudom közölni a válaszokat, 

ezért ne lepődj meg, ha nem arra a kérdésre válaszolok, amit feltettél. Az viszont 

egészen biztos, hogy amit mondok, az megszívlelendő. 

1. Minden testen megjelenő betegségtünet mögött egy pszichés vonás húzódik 

meg. Akinek szem-problémája van, annak meg kell vizsgálnia, hogy mi az, amivel 

nem akar szembenézni. Ez a lényeg! A gyógyszerek fontosak, de nem gyógyítják a 

kórokozót. Azt magának a betegnek kell gyógyítania! 

2. Test és lélek, mindegyik fontos! A léleknek az a feladata az emberre önmagára 

vonatkoztatva, hogy egészségben tartsa a testet. A testnek pedig az a feladata, hogy 

szolgálja a lelket. Magának az embernek pedig az a feladata, hogy ne bántson senkit, 

hogy mindig tudjon mindenkinek megbocsátani, és segítsen ott, ahol segíthet! 

3. Az az igazi társ, aki Hozzám segít közelebb! 

4. Ami karmikus, az arra való, hogy helyre kerüljön általa az ember! 

5. Az őszinteség hiánya sokszor okozója az emberek félelmének! 



6. Az idegesség a szeretetlenség másik neve, mint ahogy a türelem a szeretet másik 

neve! 

8. Érzelmeid sodrása elnagyolja benned azt, amit fontos volna nagyobb 

figyelemmel kísérned, amire jobban oda kellene figyelned. Ilyen pl. józan átgondolása 

napjaidnak reggeli ima keretében! A másik emberre figyelés! Figyelés, és nem érzelmi 

megközelítés! 

Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!  « 

1457. EGY KÖNYV ÉRTÉKELÉSÉT KÉREM! 

Kérdező: 

Milyen tisztasággal tudtuk fogadni megjelenő könyvünk tartalmát? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Először tisztáznom kell veled valamit. Te számokkal is dolgozó ember vagy. 

Természetesnek tartod, hogy a számok megbízhatósága minden területen és mindenkor 

érvényes. Nem így van! 

Gondold meg! Ha az ördög kilencvenkilenc igaz mondatot mond, s egy olyat, 

amely az ő malmára hajtja a vizet, akkor mondható-e, hogy mondanivalója 

kilencvenkilenc százalékban tiszta? Hát mondható, csak éppen többet ártasz vele, 

mintha azt mondanád, hogy az egész mérgezett! 

Mindaz, aki egy írásról azt mondja neked, hogy az ennyi és ennyi százalékban 

tiszta, az ilyenkor a megtévesztő hatalmában van! Igen, mert zavart kelt, ködösít, 

összekever, tehát megtéveszt! Mérhetetlenül többet árt, mintha meg se szólalt volna! 

Ha elolvasod az evangéliumokat, akkor látni fogod, hogy az ördög Nekem soha 

nem hazudott, de amikor megszólalt, olyankor mindig és teljesen gonosz volt, és 

pontosan ilyen volt minden kijelentése is! 

Mi hát a teendő, ha egy könyvet helyesen akarsz felmérni? Ilyenkor azt kell 

tenned, hogy a könyvben található mondanivalót részleteiben, világosan átlátható 

megfogalmazásban kell mérlegre tenned, s úgy kell megvizsgálnod, hogy abban az Én 

szívem dobog, vagy valami más élteti! 

Kedves Barátom! Légy okos és óvatos! A sátán nem lópatákkal és 

kecskeszarvakkal közeledik hozzátok. Ennél sokkal csiszoltabb ő! 

Az okosság és óvatosság mellett csak az alázat menthet meg a lelki, szellemi 

tönkremenéstől. Alázatos pedig az, aki egyrészt a meglátott jóért minden gyalázatot 

elszenved, másrészt mindig nyitott a jobb felé! 

Csak az az igazság szabadít meg benneteket, amely azonos VELEM! 

Megáldalak az 

ALÁZATOS OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!  « 



1458. SZERETNÉM LÁTNI A KIUTAT PROBLÉMÁIMBÓL! 

Kérdező: 

Magamra maradtam problémáimmal, és ezek beteggé tesznek. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Egyszer neked is ki kell tisztáznod magadban azt, hogy milyen az istenképed? Ki 

neked az Isten? Hogyan vélekedsz Róla? Istenről sokféleképpen lehet vélekedni, de 

helyesen csak egyféleképpen. Mint ahogy betegség sokféle van, de egészség csak 

egyféle! 

Csak annak van helyes istenképe, aki istenét Velem azonosítja! 

Szóba kell egyszer állnod azzal, hogy Isten Bennem valamikor látható módon 

megjelent a Földön, és elmondta, megmutatta azt az életformát, ami az egyetlen igazán 

emberi. De nem csak ezt tette Isten Általam! Mindannyitok számára erőt és útmutatást 

is biztosít arra, hogy boldog emberek legyetek, vagyis arra, hogy ne váljatok 

embertelenné. 

Minden emberről el lehet mondani, hogy élete két részből tevődik össze. Az egyik 

az, hogy hatások érik, a másik az, hogy ő hat másokra. Velem olyan megváltás jött el 

közétek, amely mindkét részt boldogítóvá teszi azoknak, akik vállalják a 

gondolkodásuk átalakítását. Ez olyan feltétel, amelyet semmivel nem lehet lecserélni, 

nem lehet helyettesíteni! 

Az első részben az vállalja a gondolkodás-átalakítást, aki elhiszi azt, hogy Isten a 

szeretet körén belül mindenható, tehát bármi éri az övéit, arról ezek nyugodtan meg 

lehetnek győződve, hogy számukra abban valami nagy jó van csomagolva! Ezért 

mondhattam a keresztre feszítésem előtt e szavakat: „Ne igyam ki a kelyhet, amit 

Atyám adott nekem!?” Nem arról volt akkor szó csupán, hogy Isten kedvéért vállalom 

a rosszat, hanem arról, hogy Istentől csak jó jöhet Számomra! 

Amikor tehát téged valami ér, akkor rá kell kérdezned magadban: miért jó ez 

nekem? Gondolkodásodat úgy kell alakítanod, hogy vedd észre azt a jót, amit abban az 

eseményben kaptál! Kivétel nélkül minden olyan esemény, amely kívülről jön, az 

valamire figyelmeztet, amit el kell kerülnöd, és valamire felszólít, amit vállalnod kell. 

A másik rész tehát az, amikor te vagy hatással másokra, szintén boldogító akkor, 

ha Velem teszed azt, amit teszel. Ennyire egyszerű. A tiszta szív és a békességet, 

egységet teremtő szándék feltétlenül boldogítja azt, aki ezeket magában hordja (Máté 

5:8-9)! 

Drága Gyermek! Egy kupica pálinkát sem adnak ingyen! Vedd természetesnek, 

hogy a boldogságnak ára van. Az ár: a gondolkodás-átalakítás (Márk 1:15)! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 



1459. „LÁTÓ” GYERMEKEM VAN 

Kérdező: 

1. Gyermekem látja mások aura-színeit. 

2. Máriával kapcsolatos álmaimról kérek véleményt! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A hangsúlyt nem szabad arra tenni, hogy gyermekeid mit látnak! Arra kell 

tenned a hangsúlyt, hogy gyermekeid megteszik kötelességüket vagy sem! Ez a 

lényeg! A különlegességek általában inkább nehezítik egy-egy ember lelki 

előrehaladását, semmint könnyítenék. 

2. Álmaid egyértelműen arra hívják fel figyelmedet, hogy Mária irántad való 

szeretetére gyakran kell gondolnod, mert az erőforrás számodra, hogy a magadra 

vállalt földi feladatodban helyt tudj állni! 

Drága Gyermek! Mindaddig testvérem vagy, amíg azt éled meg, hogy az Én 

Édesanyám a te Édesanyád is! Mária anyai szeretete nem csökkent gyermekei iránt az 

elmúlt két évezredben. De vigyázz! Itt sem arra kell tenned a hangsúlyt, hogy Mária 

irántad való szeretetének örülj, hanem arra, hogy Mária örüljön a te iránta való 

szeretetednek. Arra kell tenned a hangsúlyt, hogy hallgass Anyánkra, és nem arra, 

hogy Ő hallgasson rád! 

Szeretettel felhívom figyelmedet az eddig megjelent HANG gondolataira. Az eddig 

megjelent 12 kötet olyan kincsesbánya számotokra, melyről Máté 6:20-ban olvashatsz! 

Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1460. ÁRTHATNAK NEKEM A SZELLEMEK? 

Kérdező: 

1. Azok a szellemek, akikkel beszélgetek, árthatnak nekem? 

2. Nem tudom, mitévő legyek nagyobbik gyermekemmel? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Mindenki csak önmagának árthat. De úgy is mondhatom, hogy minden árthat 

bárkinek, ha engedi, hogy ártsanak neki. Ez azt jelenti, hogy az az ember, aki reggeli 

imájában megbeszéli Velem az elinduló nap feladatait, és erre kéri áldásomat, annak 

semmi sem árthat. De aki nem hiszi el, hogy azért vagyok szívében, mert építeni, 

buzdítani és vigasztalni szeretném őt mindenkor, az nem tud erőt meríteni az Én 

jelenlétemből napi gondjai közepette. 

2. Gyermeked azért nehéz eset, mert olyan engedményeket adtál neki, amely 

engedmények lehetővé tették számára azt, hogy ne viselje teljes súllyal tetteinek 

következményeit. 

Ha valaki beteg, akkor különösen fontos, hogy szabadságát korlátozzátok, mivel 

nem tud megfelelően vigyázni magára! Ha pedig felnőttként akar szabad lenni, akkor 



neki kell vállalnia szabadságának felelős terhét is, s nem szabad ezt átvállalni tőle. 

Bűnrészes az a szülő, aki szeretet címén magára veszi gyermeke helytelen 

viselkedésének következményeit. Az ilyen szülő nem szereti helyesen gyermekét! 

Világosan meg kell fogalmaznod nagylányod számára azokat a feltételeket, 

amelyeket neki meg kell tartania, ha veletek akar tovább élni. Ha pedig nem vállalja, 

akkor el kell távoznia otthonról! 

Mindaddig, amíg megkötözött vagy vele, nem tudok segíteni neked! Az Én Lelkem 

a szabadság lelke (2Kor. 3:17)! 

Gyermekem! Az Isten sem teheti meg azt, hogy ne legyen pokol annak az élete, aki 

nem akarja magára nézve kötelezőnek elfogadni a tíz parancsot, mint az Istenhez 

tartozás feltételeit. Ne hidd hát, hogy te jobb lehetsz Istennél! Nem teszel jót 

gyermekednek, ha megkönnyíted számára a bűnös életet! Ha ő a poklot választja, és te 

mellé állsz, akkor neked is pokol lesz az életed, s ezt Én megváltoztatni nem tudom! 

Megtérés nélkül nincs béke az emberi szívben! 

Megáldalak a HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!  « 

1461. SEGÍTENI SZERETNÉK! 

Kérdező: 

1. Segíteni kellene nővéremen. 

2. Egy szép álomról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Írod, hogy már harmadszor kérdezed a HANG-ot. Ha az eddig megjelent 12 kötet 

HANG-könyvet elolvasod és átgondolod, akkor feltétlenül megkapod kérdéseidre a 

bőséges választ. Most röviden válaszolok. 

1. Én csak azon tudok segíteni, aki lelke mélyén vágyik Utánam! Senkit nem tudok 

megjavítani akarata ellenére! 

2. Minden olyan álom, amely békével tölt el, egyben erőforrás is az élet ébrenlét 

állapotában. 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1462. M. ÉS R. MIÉRT JÖHET ROSSZ A JÓAKARATBÓL? 

Kérdező: 

1. Sok érdekes látomásra kérünk magyarázatot! 

2. Jót akarok, és rossz lesz belőle. Miért? 

HANG: 

 » Gyermekeim! 

1. Vannak emberek, akiknél könnyen megy a kivetítés. Ez részben alkati kérdés, 

részben pedig az idegek és a fantázia játéka. A szellemek materializálódása nem 

plafonon történik! 



2. Aki a jót erőszakosan akarja, az nem jót akar. Jót csak jól lehet akarni, tehát úgy, 

hogy a másik ember szabadságát nem szabad figyelmen kívül hagyni! 

Leveletekben írjátok, hogy olvastátok a HANG-könyvet. E könyvekből már 12 

(tizenkettő) kötet jelent meg. Ha elolvassátok e könyveket, akkor olyan életszemléletre 

tesztek szert, amely kivezet benneteket a problémák útvesztőiből. 

Megáldalak benneteket az OKOSSÁG LELKÉVEL!  « 

1463. EGY HALÁL KÖRÜLMÉNYEIRŐL 

Kérdező: 

Apám halála Isten szándéka szerint történt? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Ha te annyira szereted édesapádat, amint írod leveledben, akkor gondold el, hogy 

Én aki a SZERETET vagyok, mennyire szeretem őt! 

Higgyetek jobban Bennem! Próbáljátok megérteni, hogy az egymásért való 

aggódás csak ott és addig értelmes, ahol és ameddig szívetek szeretetét növelni tudja ez 

az aggódás mindenki iránt! 

Kétségtelen, hogy amíg a földi életben társutasok vagytok, amíg lehetőségetek van 

Rólam tanúságot tenni egymás előtt, addig az együtt élők egymás iránti szeretetüket 

könnyen összekeverik az Irántam való szeretettel. De ha valaki eltávozott tőletek a 

földi életből, akkor rá kell ébrednetek arra, hogy nem egymásra, hanem a szívetekben 

lévő jelenlétemre kell jobban figyelnetek, mert a halál pontosan azt közli a Földön 

maradottakkal, hogy hazátok a mennyben van. 

Jobban kell tudatosítanod, hogy mindaz a szeretet, amelyet akár édesapádtól, akár 

mástól kaptál és kapni fogsz még, az elsősorban annak szívét gazdagította, aki e 

szeretetet magában hordta és magából sugározta! 

Arra is fel kell hívnom figyelmedet, hogy azok a szentségi eszközök, amelyek 

különböző egyházakban rendelkezésére állnak azoknak, akik ezekre jogosultak, nem 

kötik meg az Én kezemet! Nem Miattam vannak a szentségek, hanem miattatok! Ha 

tehát valaki bármilyen ok miatt nem használta ezeket, az Nekem nem vetett akadályt! 

Én nem szertartások által üdvözítek senkit, hanem Önmagam által! Ha valaki hisz 

Bennem, remél Bennem, abban az Én szeretetem akkor is jelen van, ha ezt nem 

pecsételi le semmiféle szertartás. 

Nagyon jól tetted, hogy nem emlegetted édesapád előtt a halál közelségét! 

Semmiképpen nem tudta volna megérteni azt, amit aztán halála által megtapasztalt, 

vagyis azt, hogy életének boldogítóbb fele pontosan a halállal kezdődött el! 

Vannak őrangyalaitok! Velük foglalkozzatok többet! Ez kívánsága édesapádnak is! 

A szellemvilágban REND van! Boldogító REND! Csak rövid ideig kívánják azok, akik 

átlépik a halál kapuját, hogy némi kapcsolatot tartsanak fönn veletek. Az Örök Atya 

végtelen szeretetének áldását hordozzák számotokra azok az angyalok, akiket 

őrangyaloknak neveztek. 



Szeretném, ha jobban ismernél, ha többet foglalkoznál Velem! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1464. MI VÁR RÁNK HALÁLUNK UTÁN? 

Kérdező: 

1. Szeretnék többet tudni a földi élet utáni életről! 

2. Szeretnék jó tanítványa lenni Jézusnak! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Bármilyen szépet és jót gondolsz Istenről és Isten országáról, az mind elmarad 

attól, ami vár rátok. 

Ha elolvasod az evangéliumokban azokat a részeket, amelyek arról az 

ORSZÁGRÓL szólnak, ahová elmentem, hogy helyet készítsek nektek, akkor magad 

is látni fogod, hogy nagyon kevés és hallásra vérszegény szavakkal tudtam csak utalni 

annak milyenségére, mert minden szó vérszegény, amely azt akarja érzékeltetni, hogy 

mit jelent az, amikor a végtelen és mindent felülmúlóan boldogító Isten teljesíti 

minden kívánságát annak, aki Érte élt a Földön, s igyekezett teljesíteni Istennek azokat 

a kívánságait, amelyek már a Földön is a ti javatokat szolgálták. Ha egyszer színről 

színre látni fogod ŐT, AKI Bennem úgy jelent meg közöttetek, hogy elmondhattam: 

„Aki Engem lát, látja az Atyát!”, akkor megérted, hogy a földi életben 

megfogalmazható gondolatok egyszerűen csak elnémulni tudnak Isten szépsége, 

nagysága, jósága, dicsősége előtt! 

2. Mint tudod, a tanítvánnyá tevés és tanítvánnyá levés egy gyékényen árul. A 

szellemvilág kincsei azáltal gyarapodnak, ha továbbadjátok. Tanulni és tanítani! Látni 

és láttatni! 

Te kaptál Lelkemtől olyan benső érzékenységet, amellyel jobban meg tudod 

fogalmazni lelki élményeidet, mint egy átlag ember. Ez arra is alkalmassá tesz téged, 

hogy jobban tudd beleélni magadat mások problémáiba, és így olyankor is tudsz 

hatékony szavakat találni, amikor mások már tehetetlenek. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1465. NAGYON BONYOLULT AZ ÉLETEM! 

Kérdező: 

1. A rohanó élet felületessé tesz. 

2. Kimerít az állandó éjszakázás. 

3. Szeretnék tisztábban látni! 

4. Lehet-e az egész napom Érted végzett ima? 

5. Szellemi, lelki tanításokkal szeretnék foglalkozni! 

6. Ne foglalkozzam a Neked felajánlott gondokkal? 

7. Helyemen vagyok? Kérjem őrangyalomat többször? 



HANG: 

 » Drága Barátom! 

Nem tudom annál egyértelműbben, világosabban tudomásotokra hozni, hogy 

mennyire szeretlek benneteket, mint eddig tettem! 

Ha valóban elhiszed, hogy vagyok, és érted vagyok, akkor el kell fogadnod 

önmagadat! Így fogadsz el Engem is! Nem helyetted, hanem veled és érted élek! 

Életednek azon területeit tehát, amelyek értelmed használatát és felelős döntéseidet 

jelentik, te át nem adhatod, és Én át nem vehetem! 

Ezek után válaszolok némely kérdésedre. 

4. Ha reggeli imádban felindítod magadban azt a szándékot, hogy gondolataidat, 

szavaidat és cselekedeteidet Irántam való szeretetből akarod tenni, akkor egész napod 

Értem végzett imádság lesz. De azt is fontosnak tartom, hogy az esti imádban próbáld 

felmérni ilyenkor, hogy az elmúlt napon hogyan imádkoztál! Imádkozni sokféleképpen 

lehet, de jól imádkozni, csak egyféleképpen: őszintén! 

6. A Nekem felajánlott gondjaid „gond” jellege feltétlen kell hogy megszűnjön, de 

e „gondok” rád eső részét neked kell boncolgatnod. Amint az előbb említettem: veled 

és érted mindent, de helyetted semmit! 

7. Akkor vagy helyeden, ha Én otthont találok benned! Ami pedig őrangyalodat 

illeti, ő nagy erőket tud mozgósítani érdekedben, ha feléje fordulsz! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1466. FÉLEK! 

Kérdező: 

1. Valami félelem van bennem. 

2. Meg fog gyógyulni teljesen a szemem? 

3. Erőt kérek, és azt, hogy időmmel jobban gazdálkodjam. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Hitben kell növekedned! Ennek módja az, hogy csinálj úgy, mintha egyre jobban 

hinnél! A te félelmed karmikus eredetű. Ez azt jelenti, hogy volt olyan életed, 

amelyben úgy viselkedtél, hogy mások féltek tőled. Neked most ezt, mint magaddal 

hozott karmát, bátor hittel kell jóvátenned! Ebben Én nagyon segíteni akarlak! 

2. Lelkileg kell vállalnod, hogy szembenézz problémáiddal, akkor testi szemed is 

javulni fog. 

3. Örömmel adom erőmet! Az Én erőm a te erőd is! Ne feledd: benned élek! Én 

mindig egy vagyok az erőmmel, tehát ez a tiéd is, ha Én a tiéd lehetek! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1467. SOK A KUDARC ÉLETÜNKBEN 

Kérdező: 

1. Férjem vállalkozásai kudarcot vallanak. 



2. Imáimat nem tudom végigmondani. 

3. Csak akkor megyek templomba, ha más nincs ott. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Ha elolvastad volna az eddig megjelent mind a 12 HANG-könyvet, akkor 

kérdéseidre bőséges választ kaptál volna Tőlem. Én azért diktálom ezeket, hogy 

elolvassátok, és nem azért, hogy újra és újra válaszoljak ugyanarra a kérdésre. De 

röviden válaszolok most is. 

1. Nem tudom megáldani azt, aki nem Nálam keresi élete megoldását. 

2. Ha nem kötött imákat mondasz, ha saját szavaiddal emeled lelkedet Hozzám, 

akkor nem lesz olyan problémád, amivel a második kérdéseddel Hozzám fordultál. 

3. Biztosan javadra válik, ha olyankor vagy templomban, amikor mások nincsenek 

ott, de ki kellene próbálnod, hogy milyen hatással van rád az, amikor többen vannak 

ott. Ha olyankor nem érzed jól magadat, akkor meg kell kérdezned magadtól, hogy mi 

ennek az oka. 

A szentmisében, az úrvacsorában Én magamat kínálom nektek ételül. Tehát egy 

nagy segítséget ajánlok fel nektek! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1468. HELYTELEN A SOK TÉVÉZÉS? 

Kérdező: 

1. Gyűrűm valóban energiát áraszt? 

2. Helyteleníti Isten azt, ha sokat nézem a tévét? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ha a gyűrűd önmagában többletenergiát sugározna, akkor ezt tőled függetlenül 

is tenné. Akik arra kértek, hogy te használd e gyűrűt gyógyító erő továbbadására, azok 

azért fogalmaztak így, mert lelkükben azt élték meg, hogy neked szükséged van erre, 

mint eszközre. Igen. A hited által tud áradni belőled a gyógyítás ereje, s te ezt magad 

és mások érdekében is jó, ha hozzákapcsolod a gyűrűdhöz. De ne hidd, hogy a te hited 

nélkül tudna e gyűrű gyógyítóan működni! Ha ezt hinnéd, akkor babonás lennél. De 

így, ha tudod, hogy hited által és azoknak hite által, akik gyógyulni akarnak, e gyűrű 

eszköz arra, hogy te átadd, ők pedig átvegyék az Én gyógyító erőmet. 

Nem szükséges neked külön keresni alkalmat a gyógyításra. Elég, ha felhasználod 

az adott alkalmakat. 

2. A tévé nézését Isten nem helyteleníti mindaddig, amíg magadban is nem ébred 

fel valami jogos helytelenítés. Ilyen pl. az, amikor valaki tudja, hogy nem tud felkelni 

időben másnap, mégis fennmarad nézni a tévét. Az ilyen magatartás természetesen 

helytelen! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 



1469. S.O.S. 

Kérdező: 

Segítséget kérek! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Megmondom, hogy mire vagyok képes, és azt is megmondom, hogy mire nem 

vagyok képes. 

Mindenre képes vagyok azok számára, akik hisznek Bennem! Tehát nemcsak 

Nekem, hanem Bennem hisznek. Az hisz Nekem, aki igaznak fogadja el azt, amit 

tanítottam. Az hisz Bennem, aki ráteszi életét az Én tanításomra, vagyis befogad 

Engem önmagába. Ez jeleni azt, amit János 14:23-ban olvasol. 

Amire nem vagyok képes, az a következő. Nem vagyok képes jóra fordítani az 

elkövető számára azt a rosszat, amit nem bánt meg az elkövető. Nem vagyok képes 

senki helyett megtenni azt, amit az illetőnek kell megtennie. Csak mással és másért, de 

sohasem más helyett!Te segítséget kérsz Tőlem. Ez nagyon okos dolog! Fogadd el 

felkínált segítségemet! Ha hiszel, a hívőnek minden lehetséges (Márk 9:23)! Még az is, 

hogy a földi élet poklában Mennyországot hordjon szívében (János 14:27)! 

Megáldalak a HIT, a BIZALOM és a BÉKE LELKÉVEL!  « 

1470. FURCSA DOLGOKAT LÁTOK 

Kérdező: 

1. Valaki fejében fehér mezőben fekete foltok voltak. 

2. Mit és miket látok? 

3. Lezárult egy szakasza életemnek. 

4. Tovább szeretnék fejlődni! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Egyrészt senki sem tökéletes teljesen, másrészt senkinek sem tökéletes a látása 

teljesen. Egyedül Isten előtt világos és tiszta minden „látás”. 

Óvakodnotok kell minden megítéléstől, mert a nagy megtévesztő nagyon ért ahhoz, 

hogy kit és hogyan járasson le. Te mindig azt figyeld, hogy mit mond a másik, és ne 

azt, hogy hogyan látod őt. A látás amennyit segíthet, annyit árthat is! Ha pozitív értékű 

lenne a harmadik szem, akkor mindenkinek kinyílna ez. De mivel ez semleges értékű, 

ezért nagyon óvatosan kell bánnod vele! 

2. Amit, amiket látsz, azért látod, hogy okosan tudj szeretni, és soha nem azért, 

hogy minősíts embereket. Egyedül magad felé megengedett a minősítés, de még így is 

csak mértékkel! 

3. Igen, lezárult egy életszakaszod. Sok karmikus görbéd egyenesedett ki ekkor. 

Még döntésedet meg sem valósítottad, e döntés hatása már meg is valósult benned! 



4. Az alázat feltétlen feltétele minden lelki, szellemi fejlődésnek, mivel lényegéhez 

tartozik a nyitottság. Fejlődésed soha nem állhat meg! Örökkön örökké kell tartania a 

látás-szeretés egymást transzformáló életformádnak! 

Megáldalak ERŐMMEL, BÉKÉMMEL, BÖLCSESSÉGEMMEL!  « 

1471. KÉRDÉS: GYILKOSSÁG AZ ÁLLAT MEGÖLÉSE? 

Kérdező: 

1. Az állatok megöléséről kérdezem a HANG-ot. 

2. Lukács 11:34-ben az „egy” szem nem azonos a harmadik szemmel? 

3. Jézusra gondolva a kenyér és bor fogyasztása áldozás? 

4. A torinói lepelről kérdezem a HANG-ot. 

5. Én választottam anyámat vagy szellemi vezetőim? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Minden az emberért van, az ember pedig Istenért! Megtéveszt benneteket a 

látszat! A létezés szintjén nincs különbség a szúnyog, a tetű és egy versenyparipa 

között! Mindegyik a maga területén olyan valóság, melyről maga ez a valóság nem 

tud! Nincs személyisége! Egyik sem a szeretet tárgya! Ahogy a növények között a 

tarack, a konkoly és a tulipán szintén nem különböznek lényegileg egymástól. Ma 

vannak, holnap a kemencébe kerülnek. Ebben nincs semmi erkölcstelenség, amint a 

vágóhidak működésében sincs! Megtéveszt benneteket a látszat! A faj- és önfenntartás 

ösztönének különböző körülményekben különböző megnyilvánulásai vannak. Ez 

nagyon hasonló az ember életében is azon a szinten, ahol e két ösztön működik. De 

növénynél, állatnál, sőt embernél is az ön- és fajfenntartás ösztöne kizárólag arra való, 

hogy a szellemi lények tudjanak fejlődni általuk, és semmiképpen sem arra valók, hogy 

szolgálják e két ösztön létét. 

Aki növényt, állatot pusztít, nem gyilkol! Ha értelmével megalapozottan teszi, 

tehát úgy, hogy az emberi szellem ennek hasznát veszi, akkor az ilyen pusztítással jót 

tesz! Az ember, ha embert öl, akkor gyilkol! Ég és föld a különbség a kettő között! 

Sajnos, ma sokan vannak olyanok a Földön, akik számára fontosabb egy öleb, mint 

a szomszéd gyermeke! Az éhező emberekről nem is beszélek! 

Értsd meg! Bármit teszel, a Föld és az ember alatti világ úgyis elpusztul! A ti 

feladatotok az, hogy keressétek az Isten országát és azokat az örök igazságokat, 

amelyek az emberek szolgálata által akarják szeretni Istent! Az állat- és 

növényvilághoz való hozzáállásotok attól kapja erkölcsi tartalmát, hogy mennyire 

használjátok, alkalmazzátok ezeket az emberek iránti szeretetetek kimutatására! 

2. A Vulgátában található szimplex szó nem azonos az „egy” szóval! A harmadik 

szem olyan benső „látás”, amely önmagában nem hordoz erkölcsi értéket. Egy látó 

nem erkölcsösebb attól, hogy lát! Attól erkölcsös mindenki, hogy szeret! Sok állat 

rendelkezik olyan harmadik „szemmel”, amelyet ember soha el nem ér. Szinte minden 

kutya látja gazdáját, amikor az még csak a harmadik utcában jön! 



3. Nem áldozás az, ha Rám gondolva fogyaszt valaki kenyeret és bort. Az 

Úrvacsora, a Szentmise olyan közösségi aktus, melyhez szükséges a közösségtől kapott 

meghatalmazás. Természetesen szent cselekedet, ha Rám gondolva fogyaszt valaki 

kenyeret és bort, mint ahogy szent cseledet minden munka, amelyet Értem, Velem 

végez valaki! 

4. Az említett lepel jó arra, hogy Hozzám fordítson benneteket. Erre való! 

5. Semmiképpen sem ellenedre választottad anyául azt, akit választottál. Általában 

soha nem egyéni döntés egy ilyen választás! De feltétlenül szükséges 

végkifejlettségében a beleegyezés! 

Barátom! Vállald a gondolkodás-átalakítás nehéz munkáját. Ezt úgy tudod 

megtenni, ha nem arra teszed a hangsúlyt, hogy hogyan lehetne kiszabadulni egy 

probléma szorításából, hanem úgy, hogy felteszed magadnak ezt a kérdést: miért jó ez 

nekem? Mint tudod, Isten a körülményeidnek is Istene, s Én erőmet akkor tudom 

benned működtetni, ha értelmeddel is besegítesz ebbe Nekem! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a TÜRELEM LELKÉVEL!  « 

1472. TANÁCSOT KÉREK! 

Kérdező: 

Jelen és további életemről. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A földi élet lényegéhez tartozik az a vergődés, melyben eldöntitek, hogy jól 

akarjátok érezni magatokat, vagy arra törekedtek, hogy mások jól érezzék magukat 

általatok. 

Első hallásra ellentétesnek tűnik az előző kijelentésem. De ha elmélyülten 

átgondolod, akkor látni fogod, hogy csak a felületen tűnik ellentmondásnak a tartalma. 

Igen, mert rövidtávon mindig falnak ütközik, tehát rosszul érzi magát az, aki a 

hangsúlyt arra teszi, hogy jól érezze magát, míg hosszú távon pontosan akkor fogja 

mindenki jól érezni magát, ha arra törekszik, hogy mások jól érezzék magukat általa. 

Itt meg kell kissé magyaráznom, mit értek az alatt, hogy valaki jól érzi magát. 

Természetesen a benső békét! Nem arról van szó tehát, hogy mások pillanatnyi 

szeszélyeit kell kielégítenie bárkinek is, hanem arról, hogy tanúságot kell tennie, de 

elsősorban nem szóval, hanem magatartással arról, hogy Nálam meg lehet találni a 

benső békét. 

Amíg valaki Nálam nem találta meg benső békéjét, addig lelkileg hontalan! Csak 

az találja meg Nálam benső békéjét, aki azt Nálam keresi! E téren szóról szóra kell 

venned azt, amit Lukács evangéliuma 11-dik fejezetében 9-től 13-ig bezárólag olvasol. 

Drága Gyermekem! Nagyon fontos az, hogy a boldogság és a bódultság ne 

keveredjen össze benned! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 



1473. SZÓMAGYARÁZATRÓL, IMÁRÓL, ÁLOMRÓL 

Kérdező: 

1. A Bibliában található lélek, feltámadás mit jelent? 

2. Anyámért hiába imádkozom? 

3. Világháborúról és egy fehér hajóról álmodtam. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ha a Bibliával kapcsolatban kérdezel, akkor jelöld meg a pontos helyet, hogy 

mások által is értékelhető választ tudjak adni. 

A lélek halála alatt általában az Istentől való elfordulást kell érteni. A 

feltámadásnak pedig a ténye a fontos, és nem a hogyan-ja! 

2. Imáid nagyon kedvesek! Ne légy türelmetlen! E téren a forrás a fontos, és nem 

az eredmény! A forrás pedig nem más, mint részedről az imádkozásod! A többi az 

égiek dolga, akik jobban szeretik anyádat, mint bárki a világon! 

3. Háborús álmaid, sajnos, nem üres álomképek! Világotok megérett a pusztulásra! 

Valóban csak „fehér hajón” lehet olyan kikötőbe jutni, ahol biztonságban érezheti 

magát az, aki eljutott oda. 

Adj hálát gyakrabban Istennek, amiért annyira szívén viseli sorsodat! 

Én, Jézus, megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1474. KAPCSOLATOKRÓL 

Kérdező: 

1. Anyám és közöttem megromlott a kapcsolat. 

2. Társammal karmikus a kapcsolatom? 

3. Hangokat hallok, amelyek ijesztőek. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Egy kapcsolat nem romlik meg csak úgy! Két ember kapcsolatában mindkét 

embernek vannak jogai és kötelességei. Egy kapcsolat akkor romlik meg, amikor az 

egyik a másikat valami miatt nem tudja szívlelni. Minden emberi kapcsolat egyben 

szabadságharc is mindaddig, amíg valamelyik vagy meg nem adja magát, vagy 

szabaddá nem válik lélekben a másiktól. Felnőtt ember ne adja meg magát másik 

felnőtt embernek akkor sem, ha az a másik szülő vagy házastárs. Ne, mert ha bárki 

beleegyezik abba, hogy ember felette uralkod-jék, akkor már le is mondott arról, hogy 

lelkiismeretének mindig elsőbbséget adjon. Pedig ez a legfontosabb! 

2. Soha ne legyen szempont számodra az, hogy kapcsolatod valakivel karmikus 

vagy sem! Az ilyen szempont mindig azt a veszélyt hordja magában, hogy fel akar 

menteni bizonyos felelősség alól. Egy kapcsolatban mindkét félnek azt kell szem előtt 

tartania, hogy Istennek tetsző legyen a viselkedése a másikkal szemben. 



3. Tőlem még akkor sem jönnek ijesztő hangok, ha korholok vagy keményen 

bírálok valakit. Én a szeretet vagyok, s ez még a legkeményebb szavaimból is 

kiérződik. Hogy is mondhatnék ijesztőt, amikor arra kértelek benneteket, hogy NE 

FÉLJETEK! 

Kedves Barátom! Légy józan és megfontolt! Életedben a gyökeres megoldás Én 

vagyok. Minden más tüneti kezelés csupán, mely előbb-utóbb boldogság helyett 

bódultságot eredményez, és boldogtalanná tesz! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1475. HALOTTAIMRÓL 

Kérdező: 

Meghalt szüleimről szeretnék hallani! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Mindannyian utasok vagytok a Föld-bolygón, s nem egyszerre van erről a leszállás 

mindenkinek, hanem külön-külön. Tudom, hogy amíg együtt utaztok, addig gyakran 

nem a végállomásra irányul figyelmetek, hanem útitársaitokra. Azt is tudom, hogy ez a 

szeretet megnyilvánulása. De a döntő mégis az, hogy mennyire látsz a szíveddel, 

vagyis mennyire vagy hitből élő ember! 

Komoly gondot jelent Számomra az, hogy megfelelő helyre tegyem Magamat 

életetekben. Mindaddig, amíg ez nem sikerül, nem tudom a halál angyalát olyan jó 

barátnak bemutatni, aki semmiféle szeretetszálat szét nem tép, csupán lehetővé teszi 

annak is, akit elvitt, azoknak is, akik itt maradtak, hogy a mulandóság helyett az örök 

értékekre irányuljon tekintetetek. Mert a halál jó barát! 

A szeretet szálai az Én Szent Lelkem! Ezért nemcsak nem tépheti el semmi, de 

egyenesen nagyobb teret ad a halál pillanata arra a megholtnak, hogy a tiszta szeretet 

szándékával szeresse tovább az itt maradottakat. 

Szüleid tehát nem eltávoztak, hanem átváltoztak! Ez azt jelenti, hogy jobban 

tudnak segíteni neked abban, ami a lényeg, mint akkor tették, amíg a Földön voltak. 

Ezért volna nagyon fontos, hogy jól tudj látni a szíveddel, vagyis hitből élő ember 

légy! De nemcsak ezért! Azért is fontos volna mélyíteni hitedet, mert szüleid is, mint 

általában minden földi halandó, hoztak magukkal olyan problémákat, 

megkötözöttségeket, amelyek megoldásában imáid által képes vagy segíteni rajtuk! 

Szeretettel kérlek, hidd el, hogy az az ország, ahová ők előtted elmentek, téged is 

vár! Kapcsolatotok nem szűnt meg! Szeretetük nagy segítség őrangyalodnak, aki 

mindig érdekedben serénykedik! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 



1476. SZERETNÉM, HA SZERETNÉNEK! 

Kérdező: 

1. Jó helyen vannak elhalt szüleim? 

2. Az, akit szeretek, nem viszonozza ezt úgy, ahogy szeretném. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nem győzöm hangsúlyozni számotokra azt, amit mindannyian naponta 

megtapasztaltok, de tudatotokban mégsem akartok ennek a megtapasztalásnak helyet 

adni. Nem győzöm hangsúlyozni a földi élet mulandóságát! Minden pillanat búcsúzás 

a Földön! Csak a Velem való kapcsolat örök! 

Szeretteiddel is az történt, ami veled is hamarosan történni fog! Ők is, te is 

belekerültök abba a Fénybe, amelyben olyan önismeretre juttok, ami megmutatja 

helyeteket abban a nagy EGÉSZBEN, mely a Teremtő gondolata teremtményeivel 

kapcsolatban. 

Hiába akarnám ecsetelni meghalt szüleid állapotát, a földi kategóriák nem 

alkalmasak arra, hogy hiteles tudósítást adjak nektek az itteni látás hogyanjáról. 

Minden olyan információ, amely a tér-időn túli dimenzióról tér-időben élőket tudósít, 

több félreértésre ad lehetőséget, mint helyes ismeretszerzésre. Csak általánosságokat 

mondhatok. Csak ilyeneket: jól vannak, örülnek, tartják a kapcsolatot veletek, stb., de 

ezek mind egészen más tartalmat hordoznak, mint ti e szavak alatt a Földön értetek! 

Ezért nem beszéltem ezekről sokat sem akkor, amikor názáreti Ácsként, 

vándortanítóként éltem közöttetek, sem most, amikor sugallatok által, médiumokon 

keresztül adok válaszokat kérdéseitekre. 

Soha ne legyen lelkiismeretfurdalásod amiatt, amin változtatni már nem tudsz. A 

állapotszerű lelkiismeret-furdalásnak másik neve bűntudat. Ez annak a bűnbánatnak 

elrontott formája, amely szükségszerűen jelentkezik olyankor, amikor valaki 

lelkiismerete ellen tesz. A bűnbánatot sem elfojtani, sem eltúlozni nem szabad. Aki 

elfojtja, az bekérgesedik lelkileg. Aki eltúlozza, azt boldogtalanná teszi az a bűne, amit 

pontosan azért engedett meg Isten, hogy gondolkodás-átalakításra késztesse, és ezáltal 

boldoggá, Istenre találttá tegye elkövetőjét. 

2. Az Én végtelen szeretetemet alig viszonozza valaki úgy, ahogy szeretném, és 

mégis boldog vagyok! Amit te most magadban szeretetnek érzel, az sokkal inkább 

önzés, mint szeretés! Ezért nemcsak fáj, de boldogtalanít is. Az igazi szeretet is tud 

nagyon fájni, de mindig boldogítja azt, aki a szeretet útját választotta. 

Drága Gyermekem! A te békéd Nálam van! Csak Bennem bízhatsz határtalanul. 

Igen, mert vagy elfogadsz életed értelmének, vagy értelmetlen marad életed! 

Én nagyon szeretlek! Ezért vagyok boldog! Te sem azáltal leszel boldog, ha mások 

érted élnek, hanem azáltal, ha te Értem élsz! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 



1477. MÁST MOND A SZÍV ÉS MÁST AZ ÉSZ 

Kérdező: 

Egy olyan kapcsolatról kérdezem a HANG-ot, amely a józan ész alapján nem megengedett, 

de a szív szava mást mond. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Enni, inni, aludni, dolgozni, szórakozni és szaporodni, ezeket minden ember alatti 

mozgó élőlény természetesnek tartja a maga számára. (Élesen kifejezve: erre minden 

állat képes.) Az ember tehát nyaktól fölfelé kezdődik! Vagyis attól ember az ember, 

hogy tud áldozattá válni akkor, ha józan esze ezt diktálja, és képes élesen 

megkülönböztetni a mulandóságot az örök értékektől. 

A te esetedben feltétlenül figyelembe kell venned az illető családi kapcsolatait, 

mert ő már ilyen értelemben elkötelezett, és a te irányodban erre akkor sem volna 

képes, ha ezt megpróbálná. 

Drága Gyermek! Értsd meg! Mások boldogtalansága árán senki sem lehet boldog, s 

itt az első láncszem a döntő. Vagyis te nem mondhatod, hogy a te boldogtalanságod 

árán lesz esetleg boldog az a család, akiről írtál. Nem mondhatod, mert te ott már csak 

második láncszem lehetsz. 

Kérted, hogy rövid, tömör legyek. Hallgatok rád! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 

ERŐM és SZÍVBÉKÉM LELKÉVEL!  « 

1478. KÉRDÉSEK ÖZÖNE 

Kérdező: 

Tizennyolc kérdés. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Most föltettél tizennyolc kérdést. Pár héttel előbb feltettél tizenhat kérdést. Én nem 

azért válaszolok a kérdésekre, hogy azok még több kérdést hozzanak föl a kérdező 

lelkéből, hanem azért, hogy válaszaimat átgondolva tegyék életté azok tartalmát. Ha 

nem ezt teszitek, akkor ez az egész párbeszéd nem más, mint egy érdekes, időrabló 

játék, amelyet hasznosabb nem játszani! 

Minden körülmény tükör! E tükörben kell meglátnia mindenkinek azt, hogy 

miképpen változtassa meg gondolkodását. Gondolkodását, és nem a körülményeit! Az 

önismeret erre való! 

Az önismeret és istenismeret egy gyékényen árul. Aki helyes önismeretre 

törekszik, az lemond arról, hogy mások megismerésével, bajával foglalkozzék, mert 

rájön, hogy ezáltal fognak mások bőven foglalkozni ővele. És ilyenkor másokat is 

felszólíthat arra, hogy olyan önismerettel foglalkozzanak, amely helyes istenismeretre 

vezeti őket. 



A gondolkodás-átalakítást nem lehet tanítani! Azt csak az tudja önerejéből az Én 

erőm igénybevételével megtanulni, aki a megvalósítás, a megtapasztalás szintjén 

vállalja annak megélését. 

Megáldalak, hogy erősödj a HIT-ben!  « 

1479. SZERETET-KÖRÜNKRŐL, SZERETETLÁNGRÓL 

Kérdező: 

1. Két álomról: egy kisbabával és Jézus szenvedő arcával álmodtam. 

2. Meditációmban kaptam egy nevet. Mit jelent e név? 

3. Szeretet-körünkről kérek véleményt! 

4. Szűzanyától kérdezek a Szeretetlángról. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Álmaid ébren lévő állapotodat akarják harmóniába hozni. Azért nem mehetek 

bele részletes magyarázatba, mert mire megkapod válaszomat, már nem aktuális álmod 

mondanivalója. Csak olyan álmoknak tudom megadni bővebb magyarázatát, amelyek 

gyakran visszatérő álmok. 

2. Bizonyos betűk egymás mellé kerülése meditáció közben nem véletlen, de nem 

is olyan kulcsszó, amelyet feltétlenül meg kellene fejtenie annak, akinek tudati 

képernyőjén e szó megjelenik. Más a helyzet akkor, ha több szó, akár egész sorok 

jelennek meg valakinek tudatában. Ezek megfejtése azonos a nyelveken-szólás 

adományának magyarázatával. Médiumom nemcsak a nyelveken-szólás karizmáját 

kapta meg, megkapta ezek magyarázatát is. De amit te kérdezel, az csak annyit jelent, 

hogy meditációdban olyan szintre, olyan területre jutottál, amely a szimbólumok világa 

3. Légy meggyőződve arról, hogy Szívem szeretetével, Lelkem sugárzásával jelen 

vagyok, amikor az Én nevemben jöttök össze. Nagyon fontos, hogy egymás 

megértésére, az egymástól való tanulásra tegyétek a hangsúlyt, és ne arra, hogy tanítani 

akarjátok egymást! Ezt bízzátok Rám! 

Imádkozzatok a tanulékonyság és benső tisztaság jelenlétéért, hogy akin keresztül 

megszólalok, az torzításmentesen tudja közvetíteni mondanivalómat! 

4. Anyámat kérdezted. Átadom Neki a szót. 

Hang: 

 Édes Gyermekeim! Én magam vagyok az a Szeretetláng, aki át akarja melegíteni 

jégbe merevült, csalódásoktól megtépázott, narkotikumokba menekülő szíveteket. 

Melegség, öröm járja át szívemet mindannyiszor, amikor látom, hogy gyermekeim 

nem civódnak egymással, hanem szeretetben segíteni akarják egymást, s ennek 

érdekében még saját rövidtávú érdekeiket is félre tudják tenni. Higgyétek el, hogy 

nincs az a szeretetáldozat a Földön, amely ne százszorozná meg Fiam felétek áradó 

szeretetét! 



A Hozzám küldött imáitok áldásként hullanak vissza rátok, s ennek az áldásnak 

következménye az, hogy szebb, békésebb, harmonikusabb lesz bennetek az élet még 

akkor is, ha körülöttetek, rajtatok kívül ennek ellenkezőjét kell megtapasztalnotok. 

Szent Fiam nagylelkű jóságának vagyok közvetítője mindannyiszor, ahányszor 

belém kapaszkodva, szívemtől vezérelve indultok tovább életetek útján. 

Rajtam keresztül is sok áldás árad rátok olyankor, amikor a Szeretetkör összejön. 

Fontosnak tartom tudatni veletek, hogy minden imának annyi az értéke, amennyi 

szeretetet tud kifejleszteni bennetek a gyakorlati szeretet terén. A Szeretetláng-

fohászok, imádságok sem arra valók, hogy Engem agitáljatok általuk, hanem arra, 

hogy ráébresszelek benneteket arra a gyakorlati szeretetéletre, mely tömören így 

foglalható össze: soha nem ártani senkinek, mindig megbocsátani mindenkinek, és 

segíteni ott, ahol erre lehetőség van. 

Nagyon szeretlek benneteket! Számítok rátok! Segítek nektek, segítsetek Nekem! 

Szerető, Szeplőtelen Szívemen keresztül megáld benneteket a dicső 

Szentháromság, az ATYA, a FIÚ és a SZENTLÉLEK!  « 

1480. DROGOKRÓL, SÁTÁNIZMUSRÓL 

Kérdező: 

1. A drogok használata jó eszköz a magasabb régiók megtapasztalására? 

2. A sámánizmusról mi a HANG véleménye? 

3. Mondj véleményt rólam! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A drogok használata a hazugság Atyjának malmára hajtja a vizet! Igen, mert az 

ámításnak, az önbecsapásnak hathatós eszköze! Dobbantani csak valós talajról lehet, 

ha valaki lendülni akar fölfelé! 

Ti most a hazugság világát oly tömény módon élitek meg, hogy szinte 

kiveszőfélben van köreitekben az értelmes emberi élet. Pedig ami él, az fejlődni akar, s 

ez csak a valóság talaján lehetséges! 

Az igazság és a valóság ugyanannak az éremnek két oldala. A hazugsággal és a 

valótlansággal ugyanez a helyzet. Ne keverd össze a magasabb szellemi régiók 

megtapasztalását a bódulattal! 

Élvezetek által soha nem juthat senki előbbre a szellemi élet fejlődésének útján. 

Csak kemény munka, szenvedés árán, mint a hegymászók, akik a csúcsra törekszenek, 

lehet elérni a szellemi világ birodalmába. A drogok ennek karikatúráját idézik elő, s 

mérhetetlen nagy számlát nyújtanak be annak, aki a szellemi érettség birtoklása helyett 

ennek karikatúráját választotta. 

Az egyik nagy ára az ilyen döntésnek éppen az, hogy képtelenné teszi a drog 

használóját a szellemi értékek iránti fogékonyságra! Az erkölcsi lerothadásról most 

nem is beszélek! 



2. A sámánizmus olyan jó szándékú, lelki, szellemi igényeket elérni akaró 

próbálkozásokból fejlődött ki, melyek nem voltak még birtokában annak a 

szemléletnek, amely Általam, Velem és Bennem megjelent közöttetek. Ehhez 

visszatérni annyit jelent, mint Helyettem választani valami mást ahhoz, hogy az 

Általam megmutatott és felajánlott isteni, emberi életet elérjétek. 

3. Ha a reggeli és esti imáidban Rám figyelve nézel magadba, akkor megtudhatod 

véleményemet rólad, és azt is, hogy most hol tartasz. 

Megáldalak a BENSŐ LÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1481. ŐRANGYALOMRÓL 

Kérdező: 

1. Hogyan szólítsam őrangyalomat? 

2. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A szellemvilágban nincs olyan rögzült kapcsolat, amely ne változhatna meg 

bizonyos szellemi fejlődés érdekében. Ezért legjobb, ha őrangyalodat egyszerűen 

őrangyalodnak nevezed. 

2. A Lélekkeresztség utáni vágy feltétlenül beteljesül. Két dologra hívom fel ezzel 

kapcsolatban a figyelmedet. 

Az egyik az, hogy ne fáradj bele mindennap kérni Istentől az Ő Szentlelkének 

kiáradását reád. Ígéretem alapján lehetetlen, hogy Isten meg ne adja annak, aki ezt Tőle 

kéri (Lukács 11:13). 

A másik pedig az, hogy mindennek megvan a maga ideje. Isten nem azért kéri, 

hogy szüntelenül kérd, mert ez Neki fontos és szükséges, hanem azért, mert ez a 

naponta odafordulásod, könyörgésed a Szentlélek betöltéséért, nyitva tart téged arra, 

hogy amikor eljön ennek az ideje, akkor ez meg is tudjon történni. 

Hálaadó imád nagyon értékes számodra! Olyan áldások forrása, amelyek nemcsak 

téged, de általad másokat is gazdagítani tudnak lelkileg. 

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!  « 

1482. GYERMEKEMRŐL 

Kérdező: 

1. Kisbabánk miért beteg? 

2. Miért szeretetlen az, aki mást figyelmeztet hibáira? 

3. Gyermeknevelésről kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nagyon szeretném megértetni Magamat! De ehhez nem elég az Én jó 

szándékom. Sokkal fontosabb lenne az, hogy te nagyon akarjál megérteni Engem! Ha 



ezt akarod, akkor vállalkozol arra, hogy lemondj saját gondolkodási irányodról, és 

átvedd az Én gondolkodási irányomat. 

A te gondolkodási irányod az, hogy gyermekednek is, nektek is az lenne a jó, ha 

kisbabátok meggyógyulna. Úgy gondolod, hogy ennek érdekében változtatnod kellene 

valamit magadon vagy a kisbabán, vagy Rajtam, s akkor ez meg is tudna valósulni. 

Megvalósulna tehát az, ami szerinted cáfolhatatlanul a legjobb, tehát az, hogy a 

gyermek egészséges lesz. 

Az Én gondolkodásom egészen más! Az Én gondolkodásom szerint semmi köze a 

gyermek betegségének ahhoz, hogy neki és nektek mi a jó! Az Én gondolkodásom 

szerint nem is azzal kellene foglalkoznotok, hogy hogyan lehetne egészségessé tenni 

ezt a kisbabát. Az Én gondolkodásom szerint arra kellene törekednetek, hogy 

körülményeitek hatására – ebbe tartozik a beteg baba is – olyan önismeretre jussatok, 

amely önismeret helyes istenismeretre juttat benneteket. Az Én gondolkodásom szerint 

a legjobb az a körülmény, amelyben most vagytok, de nagyon nem jó a hozzáállásod 

ehhez a körülményhez, és nem is lesz jó mindaddig, amíg a körülmény 

megváltoztatásától várod gyermeked és saját lelki fejlődésed megvalósítását. 

Drága Gyermekem! Mert nagyon szeretlek, bízom abban, hogy valamit meg 

tudtam értetni veled gondolataimból. 

2. A HANG könyveiben olyat nem lehet olvasni, hogy helytelen az, ha mást 

hibáira figyelmeztettek. Csak olyasmit lehet olvasni, hogy helytelen az, ha a másikat 

meg akarjátok javítani. Ha szereted embertársadat, akkor figyelmeztetned kell, ha hibát 

vét. De csak egyszer! Miután már figyelmeztetted, s ő nem hallgat rád, az már az ő 

felelőssége! 

3. Lényegében ezt kell mondanom a gyermeknevelésről is. Ha egy gyereknek 

mindig rágjátok a fülét, akkor nem megjavulni, hanem színészkedni fog előttetek. 

Őszinte csak olyanok előtt lesz, akik úgy szeretik őt, amilyen, és segítik abban, hogy 

saját lelkiismerete szerint törekedjen élni. Nincs tehát erkölcsi nevelés! Csak erkölcsi 

önnevelés van!!! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1483. KÖRNYEZETEMRŐL, ELHATÁROZÁSOMRÓL 

Kérdező: 

1. Enyéimről, ismerőseimről kérdezem a HANG-ot. 

2. Hívást érzek valahová. Ott vennék házat. Jól érzem? 

3. Múlt bűneimre bocsánatot kaptam? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Környezeted, tehát tieid, ismerőseid, és minden esemény, amit látsz, amit 

hallasz, ami valamiképpen megérint, az mind-mind tükör számodra, amelyek által meg 

kell tudnod ismerni önmagadat! 



Helyes önismeret nélkül képtelenek vagytok átalakítani a gondolkodásotokat, mert 

e nélkül mindig a másikat akarjátok megjavítani, holott mindenki boldogsága attól 

függ, hogy mennyire vállalja saját gondolkodásának átalakítását, mennyire ismeri fel 

körülményeiben, hogy ott minden és mindenki arra való, hogy hibáitoktól 

eltávolodjatok, és lendülni tudjatok az áldozatos szeretet irányába. Erre gondoltam 

akkor, amikor azt mondtam, hogy aki meg akarja nyerni életét, meg kell tanulnia 

elveszíteni azt (Márk 8:35-36)! 

2. Csak olyan érzést szabad követned, amiért felelősséget is tudsz vállalni. 

Az emberi természet olyan, hogy szívesen adná át döntéseiért a felelősséget 

másnak, akár Nekem is, de ez nem megy. 

Egy gyermek helyett dönthetnek szülei, de aki felnőtt és Isten gyermeke, annak 

tudnia kell, hogy Isten nem olyan kapcsolatban van gyermekeivel, mint egy ember a 

gyermekeivel. Neked kell Istenért vállalnod a felelősséget! Minden életdöntésed erre 

való! Tehát benned az kell legyen az első, hogy te vigyázz az Istenre! Ha ezt teszed, 

akkor fogod megtapasztalni, hogy Isten vigyázza életedet! 

3. Ha elolvasod az evangéliumban a tékozló fiú történetét (Lukács 15:11-32), 

akkor rádöbbenhetsz, hogy az valójában a tékozló atya története. Azé az atyáé, aki 

tékozló szeretettel szereti tékozló fiát. 

Aki Istenhez fordul, az máris az Ő ölelő karjaiban találja magát (Lukács 19:10)! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1484. MAGAMRÓL ÉS ENYÉIMRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 

Kérdező: 

1. Börtönben lévő testvéremért vagyok gondban. 

2. Milyennek látsz engem? 

3. Enyéimről kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A börtönökben nem igazságot szolgáltatnak, hanem olyan előírásokat hajtanak 

végre, amelyeket a törvények megszegőivel szemben a Btk. (Büntető Törvénykönyv) 

tartalmaz. 

Az a jogi eljárás, amely egy ítéletet megelőz, természetesen hagyhat maga után sok 

kivetnivalót, mivel gyarló emberek intézik. De a lényeg sohasem az, hogy milyen 

ítéletet szabnak ki valakire, hanem az, hogy az illető hogyan fogadja az ítéletet. 

Akkor fogadja jól, ha azon gondolkodik el, hogy az ítéletből milyen lelki hasznot 

tud kihozni. Ha így áll hozzá az ítélethez, akkor a legszigorúbb, legigazságtalanabb 

ítélet is javára válik, ha nem így áll hozzá, akkor a legenyhébb ítélet sem teszi őt jobbá! 

2. Reggeli és esti imáidban választ kaphatsz e kérdésedre. Most hiába mondanék 

bármit is, mivel elképzelhető, hogy holnap már mást kellene mondanom. 

3. Ne ítélj, hogy meg ne ítéltess! 

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 



1485. A BOKOR KÖZÖSSÉGRŐL 

Kérdező: 

1. Mit vár tőlem Jézus? 

2. Van lehetőségem jobbá lenni? 

3. A Bokor közösségről szeretnék többet tudni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Azt várom tőled, hogy vedd át Tőlem szívem, szíved békéjét. Ez azt jelenti, 

hogy hidd el, ha az Enyém vagy, akkor téged csak jó érhet! Vagyis, bármi történik 

veled, az mindig az Én üzenetemet hordozza. De mint egy postán érkezett csomagot, 

neked kell kibontanod a veled történt eseményeket, és neked kell megtalálnod azt a 

kincset, ami a csomagban Tőlem van. Ezt várom tőled! 

2. Minden olyan esetben, amikor döntési lehetőséged van, akkor pontosan arra van 

lehetőséged, hogy szándékom szerint, tehát lelki fejlődésed érdekében dönthess. A 

lelki fejlődés mindig a szeretetben való növekedést jelenti. 

3. A Bokor bázisközösségnek alapja bizonyos feltételek teljesítése. Az egyik 

feltétel az, hogy megbeszéld Velem reggeli imádban, mire akarod használni az 

elinduló napon idődet, szeretetedet és pénzedet, és esti imádban mérd fel, hogy mi és 

hogyan valósult meg abból, amit reggel Velem megbeszéltél. 

A másik feltétel az, hogy valakivel legalább havonta megbeszéld reggeli és esti 

imád tartalmát. 

A harmadik feltétel az, hogy legyen egy olyan fölvevő közösséget, ahol az Én 

nevemben jöttök össze, ahová tanulni jársz, és legyenek olyan társaid, akiket te tanítasz 

arra, amit a felvevő közösségben tanultál. Ha e három feltétel megvan, akkor már csak 

találnod kell valakit, aki a Bokor bázisközösséghez tartozik, annak mondd el, hogy e 

három feltételt teljesítetted, s a többit bízd rá! 

Drága Gyermekem! Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!  « 

1486. KEVÉS AZ ÖNBIZALMAM 

Kérdező: 

1. Az önbizalmam hogyan tudom erősíteni? 

2. Mi az igazi boldogság? 

3. Miért nem őszinték egymáshoz az emberek? 

HANG: 

 » Drága Gyermek! 

Mindenkinek legfeljebb csak három kérdésére válaszolok, mivel az eddig 

megjelent tizenkét HANG-kötet elolvasása után ártanék nektek, ha nem így tennék. 

1. Az önbizalom együtt növekszik azzal a meggyőződéssel, amelyet kialakítasz 

magadban Velem kapcsolatban. Csak annak van helyes és erős önbizalma, akinek a 

Belém vetett bizalma helyes és erős. 



2. A boldogság a jónak birtoklása az elvesztés félelme nélkül. Így határozzák meg 

hozzáértő filozófusaitok. 

A legfőbb jó ÉN vagyok! Az a boldog, aki Bennem növekszik. Tehát a Földön a 

boldogság elsősorban nem más, mint törekvés arra, hogy Bennem növekedjetek. Aki 

ezt teszi, az át tudja venni az Én békémet. Ennél nagyobb és igazabb boldogság a 

Földön nem létezik! 

Sokan összekeverik a boldogságot a bódultsággal. A Boldogság, tehát a Velem 

való élő kapcsolat, mindig értelmes dolog. A bódultság éppen az értelmet ködösíti el! 

3. Az emberek azért nem őszinték egymáshoz, mert nem találkoznak igazi, őszinte 

szeretettel. Az igazi emberi kapcsolatok akkor állnak az őszinteség talaján, ha nem 

elvárásokra épülnek, hanem várakozásokra. 

Csak akkor lesznek őszinték hozzád az emberek, ha megtapasztalják, hogy te úgy 

szereted őket, amilyenek, tehát hibáikkal együtt. 

Mivel Isten felkelti Napját jókra, gonoszokra, esőt ad igazaknak, hamisaknak 

egyaránt, ezért Istenhez mindenki bátran őszinte lehet! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1487. AZ ÁLOM ÉS ÉBRENLÉT AZONOS VALÓSÁG? 

Kérdező: 

1. Jogunk van tudni előző életünket? 

2. Jézus többször leszületett a Földre? 

3. Az álom síkja lehet olyan valóságos, mint az ébrenlét? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Elég tudnod azt, hogy ki mivel vétkezik, azzal bűnhődik. Elég tudnod azt, hogy 

a halál előtt is és utána is van életed. Ami fontos, az a JELEN! Mindenki azért született 

a Földre, hogy a jelent megszentelje! 

2. Nekem, Jézusnak, van hat megjelenési formám immár kétezer év óta. Ezeket 

megtalálod bővebben a HANG eddig megjelent köteteiben (emberi mód, sugalmazott 

mód, kegyelmi mód, szentségi mód, titokzatos mód és rászoruló mód). 

3. Erkölcsi magatartás csak ébrenléti állapotban lehetséges számotokra. Az alvás 

állapotában sem vétkezni, sem erényeket gyakorolni nem lehet. Boldogságotokat érintő 

döntést csak ébrenlétben lehet hozni! Álmodban kaphatsz figyelmeztetéseket, de 

érdemben döntéseket nem hozhatsz! 

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!  « 

1488. ADJ ERŐT, ISTENÜNK! 

Kérdező: 

Adj erőt és világosságot, békét nekünk! 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A Földre azért jöttem, hogy kérésed teljesüljön. Ha a magad számára kérsz 

valamit, azt mindig megkapod. Ha azt tapasztalod, hogy nem kaptad meg azt, amit 

kértél, annak egyetlen oka nem az, hogy nem jól kértél, hanem az, hogy nem a 

legjobbat kérted. Mert gyakran vagytok úgy, hogy nem is tudjátok, mi a legjobb. Én 

tudom, és meg is adom azt az Engem kérőnek. 

Ha más érdekében kérsz, akkor már nem ilyen egyszerű a helyzet. Én is 

imádkoztam tanítványaimért, és közülük mégsem tudtam mindegyiket imámmal 

megszentelni. 

Kéred, hogy segítsek egy olyan betegen, aki allergiás a szél zúgásával szemben. 

Elmondom hát e betegségének okát, és azt is, hogy mi a gyógyulás útja. De helyette 

meggyógyulni nem tudok! 

E betegségének oka az, hogy valamikor, egyik előző életében, egy viharos időben 

magára hagyta egyik barátnőjét, akire ráesett egy nagy fa azon az úton, amelyen 

barátnője nem akart menni, de ő rábeszélte, hogy arra menjenek, mert jön a vihar, és 

arra hamarább jutnak haza. Most tehát menekülni akar, ha szélzúgást hall, mert mind a 

mai napig nem tudott megbocsátani ezért önmagának. Ez tehát az ok. 

A gyógyulás útja a következő: Az a barátnője, aki akkor szerencsétlenül járt, 

szintén maga készítette elő saját halálát, mert neki is előző életéből volt olyan 

tartozása, amelyet így tudott kiegyenlíteni. Betegednek tudnia kell, hogy barátnője már 

nagyon jó helyen van, s csak használt neki az, hogy akkor hallgatott a rábeszélésre. 

Bocsásson hát meg önmagának ez az allergiás beteg, mert akkori barátnője nemcsak 

megbocsátotta, de egyenesen hálás is neki azért, hogy őreá hallgatott akkor. 

A jövőben tehát a szél zúgása keltsen hálát a szívében, és ne menekülést ettől! 

Különben is, a szél zúgása az egyik legnagyobb áldása Istennek a földi élet számára. 

Nem véletlen, hogy a Szentlélek is szélzúgás közben szállt az apostolokra első 

pünkösd ünnepén! 

Nagyon szeretlek benneteket! Mondd meg annak, akinek levelét elküldted nekem, 

hogy vele vagyok, benne vagyok, és érte vagyok vele és benne! 

Megáldalak benneteket a 

HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1489. HAZÁNKRÓL KÉRDEZEM A HANGOT 

Kérdező: 

Édes hazánkról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Gondban vagy tieid miatt, mert szeretet van a szívedben. Én is gondban vagyok 

hazátok és az egész világ sorsa miatt. Aki ízelítőt akar kapni az Én szenvedésemből, az 



látogasson el Sükösdre, ahol tanúja lehet szenvedésemnek abban a választottamban, 

aki elfogadta ezt a szerepet Tőlem. 

Medjugorjeben az egész világ felé hangzik Anyámon keresztül a felszólítás: 

Térjetek meg! A HANG-könyvek személyre szólóan igyekeznek eligazítást adni arra, 

hogy hogyan kell megtérnetek. Sükösdön élőben mutatom meg, hogy mennyit 

szenvedek értetek, veletek, bennetek, miattatok (de nem helyettetek!)! Mondd, mint 

kellene még tennem? 

A ti országotok az egyik legkáromkodósabb ország! Vesztetekbe rohantok, ha meg 

nem tértek! Nincs az a szent István, nincs az a Szűzanya, aki meg tudna menteni 

benneteket, ha ti nem vagytok hajlandók felhasználni, elfogadni azokat a kegyelmeket, 

amelyeket Sükösdről, Medjugorjéből, a HANG köteteiből árasztok a világra! Mondd, 

mit tegyek még, amit nem tettem meg értetek? 

Drága Gyermek! Ne álmodozz szent Magyarországról! A te feladatod az, hogy ott, 

ahol vagy, szeress mindenkit, és könyörögj mindenkinek, hogy engedjenek Engem élni 

magukban! Megbocsátást, békét, örömöt, harmóniát akarok adni nektek! De a dühös, 

ökölbe szorított kéz, az önző, csak maga felé forduló kar nem tud ölelni, nem tud 

átvenni Tőlem semmit! 

Nagy szeretettel kérlek, szeress mindenkit az Én szívemmel! Ne Magyarország 

legyen számodra az érdekes, hanem az Én vergődő életem bennetek és közöttetek 

Magyarországon is, másutt is! 

Ti gyakran könyörögtök Hozzám, és Én segítek is ott, ahol ez lehetséges. De arra 

kérlek, hallgassátok meg az Én könyörgésemet is! Könyörgöm azért, hogy higgyetek 

Bennem! Segítsetek Nekem, Nekem, Aki a rászorulókban várom, hogy átmelegítsem 

kihűlni induló szívetek szeretetét! Igen, mert ha adtok, akkor tudok adni, ha Értem 

éltek, akkor tudok értetek élni, ha befogadtok, akkor a Mennyországot tudom 

szívetekbe varázsolni! Nem földi határok, nem különböző nációk, hanem az emberi 

szívek azok, akikkel törődnötök kell! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

1490. VALLÁSI VEZETŐKRŐL 

Kérdező: 

Egyházam vezetői okoznak nagy fájdalmat nekem. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Mindaz, aki a Földre születik, feladatként hozza magával azt az elvégzendő 

gondolkodás-átalakítási munkát, amely megérteti a földi halandóval, hogy boldogsága 

senki mástól nem függhet, csak egyedül tőle. 

Mindaddig, amíg azt szeretnéd elérni, hogy bárki is másképpen viselkedjen 

környezetedben, a csalódások sorozatának teszed ki magadat. Csak az nem csalódik, 

aki nem ámítja magát! 



Semmiféle egyházi vagy világi hatalmasság nem képes elvenni senkitől az Én 

békémet, ha egyszer azt valaki elfogadta Tőlem. De elfogadni csak az tudja, aki nem 

akar senkit megjavítani, csak önmagát. Az nem baj, ha ez nem sikerül. Elég a szándék! 

De annak lennie kell! 

Ha te esperesnél, püspöknél, pápánál vagy különböző szertartásoknál keresed 

benső békédet, akkor csak tüneti kezelésre számíthatsz lelki sebeid enyhítésénél. 

A megoldás a Velem való személyes kapcsolat! Amennyire rajtad áll, kerüld azt a 

helyet, azt a személyt, ahol pofonok várnak rád. Én nem köteleztem soha senkit semmi 

másra, csak arra, hogy ne ártsatok senkinek, hogy bocsássatok meg mindenkinek, és 

segítsetek ott, ahol erre lehetőséget adnak. A többi nem érdekes. Illetve annyiban 

érdekes, hogy eszköze lehet az előbb felsorolt magatartás megélésének. De csak 

annyiban érdekes. 

Drága Gyermekem! A szívedben élek! Minden, az oltáriszentségi jelenlétem is, 

csupán eszköz arra, hogy ez megtörténjen! 

Te azt szenveded, hogy húsbavágónak éled meg azokat a hagyományos formákat, 

amelyek valójában csak formák, s millió a száma azoknak, akik ezektől a formáktól 

teljesen függetlenül igyekeznek élni az Én életemet. 

Soha ne hagyd el vallásodat! De ne a formák oldaláról akard birtokolni a tartalmat, 

ne a szertartásoktól várd azt a magatartást, amely ez Én életem megnyilvánulása lehet 

benned, ha Engem, mint Utat vállalsz (ez a nem ártás, megbocsátás, segítés)! 

Drága Gyermekem! Te még nagyon meg vagy kötözve egyházi személyekkel, 

szertartásokkal. Amíg ezektől el nem oldod magadat, addig nem tudok szabadon 

működni benned. 

Akkor tudok benned működni, ha bármilyen esemény ezt a kérdést váltja ki 

benned: „Mire jó ez nekem?” (mármint neked!) Hidd el, csak jó érhet téged, ha benned 

élek! Ehhez kell vállalnod a gondolkodás-átalakítást. Ha elhiszed, hogy az Istent 

szeretőknek minden javára válik, akkor nem is lesz olyan nehéz ez a gondolkodás-

átalakítás. 

Ne papoktól várd lelked békéjét, hanem Tőlem! Én egyáltalán nem vagyok 

papokhoz kötve. Közülük azok, akik Hozzám vannak kötve, boldogok! Akik nincsenek 

Hozzám kötve, azok nem boldogok. De ez nemcsak a papokra áll! 

Nagyon szeretlek! Persze hogy van lelki áldozás! Sőt, csak akkor igazi minden 

áldozás, ha lelki. Ha nem lelki, akkor akár lapáttal tömheti magába bárki az 

oltáriszentségi jelenlétemet, inkább árt vele magának, mint használ! Az emberiség 

négyötöde csak lelki áldozásban részesülhet. És részesül is! Csak nem képzeled 

Rólam, hogy van jó szándékú ember, akitől elfordulok, amikor egy akar lenni Velem, 

csak mert éppen fizikálisan nem veheti magához az Oltáriszentséget!?! 

Nagyon szeretlek! Légy nagyvonalúbb! Ne engedd, hogy ostoba személyi 

feszültségek elrabolják szíved békéjét! Neked nincs más feladatod, mint az, hogy hidd 

el, minden a te javadra válik, ha szeretsz Engem! Ez akkor is igaz, ha maga az ördög 

tombol körülötted! 

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!  « 



1491. EGY BETEGSÉG OKÁT ÉS CÉLJÁT KERESEM 

Kérdező: 

Mire figyelmeztet kiújuló, láz nélküli ínygyulladásom? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Minden testi betegségtünet két dologra figyelmeztet: Valamit el kell hagynod, és 

valami felé lendülnöd kell. 

Ínygyulladásod arra figyelmeztet, hogy légy óvatos mindazzal kapcsolatban, amit 

hallasz! Főleg azt kell kerülnöd, hogy mások hibáin rágódj! Ennek pozitív oldala pedig 

az, ami felé lendülnöd kell. Gyakorolnod kell az empátiát, a mások problémáiba való 

beleérzést. 

Sajnos, mióta Tőlem elfordult a világ, nagyon sok ember azzal tölti idejét, hogy 

embertársai hibáit tárgyalja, teregeti és terjeszti. Ma ezt tartjátok természetesnek. Miről 

is beszélnének gyárakban, irodákban, mihelyt idejük van rá, mint olyanok hibáiról, 

akik éppen nincsenek jelen. Persze, azt is tudnotok kell, hogy amikor ti nem vagytok 

jelen, akkor a ti hibáitok vannak terítéken! 

Azok, akik Engem befogadtak szívükbe, nem üvöltenek együtt a farkasokkal. Aki 

nincs jelen, az olyan, mint a halott. Ilyenkor áll a mondás: vagy jót róla, vagy semmit! 

Akin segíteni nem lehet, annak legalább ne ártsatok! 

Azok, akik Engem befogadnak, képesek arra, hogy meglássák a fényt! Vagyis azt a 

jót, ami el van rejtve a lelki vakok előtt. A Földön csak azok tudnak valamit megélni a 

szív boldogságából, akik látni is tudnak a szívükkel! 

Megáldalak a BENSŐ LÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1492. VÉLEMÉNYT KÉREK A MORMONOKRÓL! 

Kérdező: 

1. Véleményt kérek a mormonokról! 

2. Van olyan ártó személy, aki ellen védekezni kell? 

3. Jó úton járok? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Három kérdésnél többre nem válaszolok. Ha már elolvastad az eddig megjelent 12 

kötet HANG- könyvet, akkor megérted, hogy ezt a ti érdeketekben teszem. Ártanék 

nektek, ha nem így tennék! 

1. A Bibliában található négy evangélium az a hely, ahol a leghitelesebben 

találkozhattok tanításommal. Én vagyok a világ Világossága! Van sok szellemi, lelki, 

vallási irányzat. Mindegyikben van sok megszívlelendő. De Engem legtisztábban az 

evangéliumokban és az Apostolok Cselekedeteinek abban a részében, ahol 

mennybemenetelem előtt beszéltem tanítványaimmal, lehet megtalálni. 



Mindenkit szeretni kell! Tehát a mormonokat is! Senkit nem szabad erőnek 

erejével megpróbálni rávenni arra, hogy ne úgy gondolkodjék, ahogy gondolkodik. De 

Engem csak az előbb említett helyeken lehet a legjobban megismerni. 

2. Ártó személyek vannak, és tudnak is ártani, de csak annak, aki nem tartozik 

Hozzám! Aki Engem befogadott szívébe, annak minden javára válik! Én valóban 

legyőztem a világot. Aki tehát Velem kapcsolatban van, az a GYŐZTES oldalán áll! 

Annak semmi és senki nem árthat soha! 

3. A reggeli és esti imáidban lelkiismereteden keresztül közvetlenül válaszolok e 

kérdésedre. Így nem is válaszolhatok most, mert mire e levelet olvasod, esetleg éppen 

nem örülök viselkedésednek. Vedd komolyabban reggeli és esti imáidat, mert ezek 

nélkül nem jutsz helyes önismeretre, s elmulasztod azt, ami ezzel együtt jár, vagyis 

nem jutsz helyes istenismeretre sem! 

Megáldalak a BENSŐ LÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1493. JÚDÁS ÁRULÁSÁRÓL 

Kérdező: 

1. Szükségszerű volt Júdás árulása, mert megjövendölték? 

2. Ha Júdás nem árulta volna el Jézust, akkor lenne megváltás? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ha valaki szakadékba ugrik, az nem azért töri össze magát, mert te tudod, hogy 

össze fogja magát törni, hanem azért tudod, mert aki szakadékba ugrik, az össze szokta 

törni magát. A próféták nem azért jövendölték Júdás árulását, hogy ő ezt megtegye, 

hanem azért, mert előre látták, hogy meg fogja tenni! 

2. Tudod-e, mi a megváltás? Nyilván nem tudod, mert ha tudnád, akkor nem tetted 

volna fel ezt a kérdést. A megváltásnak annyiban van köze Júdás árulásához, amennyi 

köze van az Én életemhez. Igen. Én nem Júdás árulása miatt tudtam meghozni a 

megváltást, hanem életem odaadása által. Vagyis azáltal, hogy elmondtam és 

megmutattam nektek, hogy aki befogad Engem a szívébe, annak számára megszűnt a 

Földön a rossz! Csak jó van számára! 

Ennek meglátására viszont nem elég az, amit Én mondtam és tettem. Át kell 

alakítani gondolkodásotokat ebbe az irányba. Tehát meg kell látnotok, be kell látnotok, 

hogy bármi történik veletek, az csak javatokra válhat, ha bennetek élhetek! Ez a 

megváltás lényege! Hogy ez Júdással vagy Júdás nélkül történt, kereszthalállal vagy 

kereszthalál nélkül, az teljesen mindegy! A megváltás nem az, amit Velem csináltak, 

hanem az, amit Én csináltam Magammal, vagyis az, hogy teljesen odaadtam Magamat 

nektek. Így teljesen azé vagyok, aki befogad Engem. Aki szeret Engem, azt Atyám is 

szeretni fogja, ahhoz elmegyünk, és lakást veszünk nála! Ettől kezdve őt baj nem 

érheti, mert bármi éri, az számára csak jót eredményezhet! 

Drága Gyermekem! Erről még sokat kell elmélkedned, s főleg el kell kezdened 

átalakítanod gondolkodásodat ebbe az irányba. 



Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1494. EGY TESTI-LELKI BETEGRŐL 

Kérdező: 

Beteg férjem meg fog-e gyógyulni, meg fog-e térni? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Kérdésedben nagyon bölcsen egy mondatban két kérdést teszel fel. Azért mondom, 

hogy nagyon bölcsen, mert a kettő ugyanaz, csak más szinten. 

A megtérés az elsődleges. Mindaddig, amíg valaki nem döbben rá, hogy életének 

megoldása Én vagyok, saját maga betegíti önmagát. 

Drága Gyermekem! Nem rajtam múlik az, hogy valaki megtér vagy sem. Én amit 

megtehettem, azt megtettem azért, hogy találkozhassatok Velem. 

Az a szomorú, hogy legtöbben, amikor vállaljátok a Velem való találkozást, 

olyankor nem azért vállaljátok ezt, hogy Rám kérdezzetek, hanem azért, hogy 

kioktassatok. Így nem lehet megtérni! 

Amíg az említett betegnek az a legfontosabb, hogy Én legyek szolgája abban, amit 

ő jónak lát, addig tehetetlen vagyok vele szemben. Én ugyan szolgálni jöttem közétek, 

de ennek hogyanját nem bízhatom rátok, mert ti legtöbbször ellenségei vagytok 

önmagatoknak. 

Arra kérlek, hogy ne beteged gyógyulásáért imádkozz, hanem megtéréséért. Imáid 

nagy erőforrásokat tudnak megnyitni annak érdekében, hogy beteged benső szemei 

megnyíljanak a FÉNY befogadására. 

Én vagyok a világ Világossága. Csak ebben a fényben lehet megtalálni a kiutat a 

boldogtalanságból. Nincs más kiút! 

Az ima, böjt és irgalmasság tettei! Ezek azok az eszközök, amelyek a 

leghatékonyabbak arra, hogy a Földön lehetőséget kapjanak megtérésre azok, akik 

helytelen utakon járnak, akiknek szükségük van arra, hogy őket, mint eltévedt 

bárányokat Én, a Jó Pásztor, megtaláljam. 

Nagyon szeretlek, és nagyon együtt érzek veled. 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1495. JÖVŐMRŐL, LÁNGOLÓ TABERNÁKULUMRÓL 

Kérdező: 

1. Betegség nélkül halok meg? Álmomban ezt mondotta valaki. 

2. Álmomban is imádkoztam azért, aki bántani akart. 

3. Belülről lángolni láttam a tabernákulumot. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



1. E kérdésedre azt kell mondanod: „Majd meglátjuk!” Tehát nem szabad 

foglalkoznod vele, mert nem közvetíti az Én békémet. Amilyen biztos a halál, olyan 

bizonytalan annak formája. És ez így van jól! Minden pillanatban készen kell lennetek 

arra, hogy átlépjétek a földi élet határát. Ne azzal foglalkozz hát, hogy hogyan halsz 

meg, hanem azzal, hogy hogyan kell élned itt és most! 

2. Az a tény, hogy álmodban is imádkoztál azért, akiről úgy láttad, hogy bántani 

akar, ez azt mutatja, hogy lelked mélyén megértettél Engem! Számomra ez örömöt 

jelent. Számodra pedig legyen nagy vigasztalás. 

3. Én valóban ott vagyok a tabernákulumban! Az Én oltáriszentségi jelenlétem 

pontosan arra való, hogy táplálkozzatok Velem! Amit láttál, az erősítse hitedet, és 

keltsen vágyat benned arra, hogy lakást vegyek szívedben. 

Drága Gyermekem! Imára szüksége van médiumomnak, de nem kell őt féltened! 

Imáitokra azért van szüksége, mert az ima fékezni tudja az ártó erők működését, s 

lehetővé tudja tenni, hogy egyre többen kapjanak Tőlem tanítást általa. 

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!  « 

1496. JÉZUS NEM ÖRÜL, HOGY GYÓGYÍTHAT? 

Kérdező: 

1. Ellentmondás az, hogy Jézus nem örül a gyógyításoknak, s ugyanakkor gyógyítani küldi 

övéit. 

2. Miért mondja Jézus, hogy nem pap, amikor a Zsidó levélben ennek az ellenkezőjét 

mondja? 

3. Aurámmal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Ha valaki úgy áll hozzá tanításomhoz, hogy hol lehet belekötni, az soha nem fog 

elindulni a gondolkodás-átalakítás útján. Pedig egyedül ez a benső békének, tehát a 

boldogságnak az útja. 

Ha elolvasod az evangéliumokat, akkor magad is látni fogod, hogy amennyire 

Rajtam állt, mindent elkövettem, hogy ne csodadoktorként arassak babérokat. Csak 

egyetlen helyre hívom fel figyelmedet. Nyilvános működésemnek mindjárt az elejére. 

Ami nyilvános működésemet illeti, olvasd el Márk 1:15-öt. Ami pedig azt igazolja, 

hogy nem gyógyítani jöttem, tehát az a bizonyos egyetlen hely, melyre felhívtam 

figyelmedet Márk 1:38. 

Tanítványaimat nem azért bíztam meg gyógyítással, mert értékelem a mulandó test 

reparálását, hanem azért, hogy e jellel igazolják magukat! 

2. Kedves Barátom! A Zsidó levelet nem Én írtam! Ennyit igazán tudnod kéne! 

Amíg nem tudsz rangsorolni a Bibliában, addig mindent ki tudsz olvasni belőle, és 

mindennek az ellenkezőjét is! 

Ismétlem: Gondolkodás-átalakítást csak akkor tudsz végezni, ha meg akarod találni 

evangéliumaim alapján a Biblia mondanivalóját. Ha nem így állsz hozzá, akkor 



mindent össze fogsz kutyulni, s mindig meg fogod találni a magad számára azt a 

kiskaput, amely lehetővé teszi, hogy soha meg ne térj komolyan! 

3. Aki aurád színeiről adott ismertetést, azt kérdezd meg a változás okáról. 

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!  « 

1497. CSOPORTUNKBAN FESZÜLTSÉG VAN 

Kérdező: 

1. Két álmomról kérdezem a HANG-ot. 

2. Mióta imacsoportba járok, feszültség van otthon. 

3. Éjjel fekve imádkozom. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Azért nem írtam le részletesen álmaidat, mert azok nem olyanok, amelyek óvni 

vagy figyelmeztetni akarnak valamire, hanem csupán kiegyenlítő szerepük van benső 

világod számára. 

2. Ha valaki Velem közelebbi kapcsolatba kerül, akkor általában növekszik 

érzékenysége, és így élesebben reagál környezetére. De ez csak kezdeti nehézség. Ha 

valóban Velem találkozol imádban, akkor rugalmasabb és megértőbb leszel mások 

felé, és így nem nehezebb, hanem könnyebb lesz vállalnod életed keresztjét. Ígéretet 

tettem arra, hogy megkönnyítem azok keresztjét, akik Hozzám jönnek (Máté 11:28). 

3. Bármilyen testhelyzetben lehet imádkozni. A fontos az, hogy lelked valóban 

Istenhez emeld! 

Lelkileg sok hasznot jelentene számodra is, ha nemcsak a Hang 2-dik kötetét 

olvasnád el, hanem mind a 12 kötetet. Azért íratom le gondolataimat, hogy lelkileg 

épüljetek e könyvek által! 

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!  « 

1498. UNOKÁM JÖVŐJÉRŐL 

Kérdező: 

Mint nagyszülő, érdekel unokám jövője. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Hidd el, Engem is érdekel unokád jövője, illetve a jelene, mivel mindig csak jelen 

van! A te életedben is a jelen a legfontosabb! Neked most az a fontos, hogy imádkozz, 

és adj hálát a hitedért! Unokád jövőjét majd látni fogod, amikor eljön annak az ideje. 

Segíteni csak akkor tudsz rajta, ha magadat építed szeretetben, és magad készülsz fel 

arra, hogy Velem egyre mélyebb, őszintébb kapcsolatod legyen. 

Téged is Önmagára teremtett az Isten, és nem unokádra! Ezért az imán és a 

példaadó életen kívül semmi feladatod nincs unokáddal kapcsolatban. 



Szívemen viselem sorsotokat! Tanuljatok Tőlem, mert szelíd és alázatos vagyok, és 

akkor nyugalmat találtok lelketeknek. Szelíd vagyok, tehát tudok türelmes lenni. 

Alázatos vagyok, tehát elhárítok Magamtól minden uralkodási kísértést, s inkább a 

szolgálat lelkületét mutatom be nektek. Ezt kell megtanulnod neked is, ha az Én 

békémet be akarod fogadni szívedbe. 

Nagyon szeretlek! Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!  « 

1499. HÁZASTÁRSRÓL, GYERMEKRŐL, BARÁTI KAPCSOLATRÓL 

Kérdező: 

1. Mi által válik jobbá házastársi kapcsolatunk? 

2. Kire hallgassunk gyermekünk operálásával kapcsolatban? 

3. Hogyan segíthetek túl racionális barátomnak? 

HANG: 

 » Gyermekem! 

1. Az alap, ahonnan nézed életedet, nem alkalmas arra, hogy könnyíts magadon. 

Te annyira személyekben gondolkodsz, hogy ezáltal lehetetlenné teszed magad 

számára azt az értelmes lelki kibontakozást, amely után vágyódik a szíved. Meg kell 

tanulnod feladatokban gondolkodni! 

Az természetes, hogy ilyenkor sem iktatható ki az a személy, akivel együtt élsz, de 

a hangsúly áttevődik arra az elvégzendő munkádra, amely reád vár. 

Valójában nincs jó és rossz kapcsolat! Csak jó és rossz hozzáállás van bizonyos 

személyekhez, eseményekhez, tárgyakhoz és főleg ISTENHEZ! 

Feltétlenül Istentől kell kiindulnod, tehát Tőlem! Én és az Atya EGY vagyunk! Aki 

Engem lát, az látja az Atyát, és aki Engem negligál, az nem Engem negligál, hanem 

azt, aki hozzátok küldött Engem. 

Csak annak életében tudok eredményesen munkálkodni, aki nem rangsorol Engem 

mások mellé, hanem Tőlem vár minden rangsorolást. 

Számodra nem lehet elirányító az, hogy kivel érzed jól magadat! Azt kell 

meglátnod, hogy mi a feladatod férjeddel, családoddal kapcsolatban! Isten ezt várja el 

tőled! Ehhez adja azt az erőt, amire szükséged van. A földi élet nem szórakozás, 

hanem olyan próbatételek sorozata, amelyre a kapott érdemjegy örökre meghatározza 

sorsodat! 

A menekülés sehová sem vezet. Csak a szembesülés! Éretlen hozzáállás az élethez, 

ha valaki a kisebb ellenállás irányában akar fejlődni. Fejlődni csak a nehezebb, a 

legnehezebb ellenállás irányában lehet! Csak életelvesztés által van életmegnyerés! 

Olcsóbban nem megy! Benned megvan ehhez az erő, mert az Én erőm már a te erőd is! 

2. Gyermekeddel kapcsolatban kizárólag és egyedül csak férjeddel közös 

megállapodás szerint dönthettek. Ez alól nem lehet kibújni egyiketeknek sem. Ilyen 

dolgokban képtelenség egy ember vállára tenni a felelősség súlyát. Ha férjed azt 

mondja, hogy csinálj úgy, ahogy akarsz, akkor neked is csak ez lehet a válaszod! 

Történjen úgy, ahogy férjed akarja. Vagyis nem szabad vállalni az operációt! Csak így 



tudjátok mindketten elviselni zokszó nélkül, szemrehányások nélkül, bármi történjék 

is, illetve így kerülitek ki azt, hogy pozitív eredmény esetében az egyik többre 

tarthassa magát a másiknál. 

3. Barátodon csak annyiban segíthetsz, amennyiben ő konkrét kéréssel fordul 

hozzád. Ilyenkor lelkiismereteden keresztül megmondom, hogy mi a teendőd. 

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek. Ez az Én boldogságomnak gyökere. A te 

boldogságodnak gyökere sem lehet más, csak a szívedben élő szeretet Irántam! Isten 

mindenkit Önmagára teremtett, tehát a LEGJOBBRA, LEGBOLDOGÍTÓBBRA! 

Téged is! 

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!  « 

1500. ELÉGEDETLEN VAGYOK MAGAMMAL 

Kérdező: 

Szétesett vagyok. Mit tegyek ellene? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Szándékom szerint összeszedetté csak komoly reggeli és esti ima által tud válni az, 

aki szétesettnek ismerte föl magát. 

A reggeli imával kapcsolatban nem kötött imára gondolok elsősorban, hanem saját 

szavaiddal mondd el Nekem, hogy mit és hogyan akarsz az elinduló nap folyamán 

gondolkodni, szólni és cselekedni. Tehát azt várom, hogy elmondd: mire akarod 

felhasználni az Istentől kapott idődet és a szívedben lévő szeretetedet. Ha ezt 

rendszeresen elmondod Nekem, és erre kéred az Én áldásomat, akkor csodálatos lelki 

fejlődés tud elindulni benned! 

Drága Gyermekem! Nincsenek röpködő sült galambok. Az összeszedettség 

állapotáért vállalnod kell azt, hogy időt szánsz Reám! 

Minden szétesettségnek az a gyökere, hogy nincs időtök Velem foglalkozni! Minél 

több eszköz áll rendelkezésetekre, hogy jól kihasználjátok az időt, annál kevesebb 

időtök van a lényegre! Ez így nagyon nem jól van! 

Ne mondd, hogy nincs akaraterőd! Van, csak nem használod! Az akarat olyan vak 

képesség, amelyet ha értelmesen, érvekkel és szíved érzelmével elindítasz, szinte 

mindenre képes benned, veled és általad! 

Az erőfeszítésről való lemondás nem Tőlem jön, hanem az ősellenségtől. Tőlem a 

buzdítás jön! Neked kell eldöntened, hogy melyikünkre hallgatsz. Az igaz, hogy 

Nálam nélkül semmit sem tehettek, de az is igaz, hogy mindenre képes vagy Abban, 

aki Én vagyok! 

Még valamit. Pénz nélkül lehet élni! Szeretet nélkül nem lehet élni! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 



1501. A SÜKÖSDI ESEMÉNYEKRŐL 

Kérdező: 

1. Imáim nem összeszedettek. 

2. Nullának érzem magam. 

3. A sükösdi események hitelesek? 

HANG: 

 » Gyermekem! 

1. Valóban vannak olyan imaszövegek, amelyeknek gyakori ismétlése kifárasztja 

az elmét, s nem csoda, hogy figyelmetek elkalandozik. Ezért fontos az, hogy kötött ima 

helyett saját szavaitokkal imádkozzatok. 

A rózsafüzér-imádság semmiképpen sem való arra, hogy azonos intenzitással 

figyeljetek a szavakra és a benne foglalt hittitkokra. Ezt nem is lehet megtenni. A 

szöveg csak keret, eszköz arra, hogy az Én életem egyes eseményei átvonuljanak 

lelketeken. 

2. Ha a nulla elé egyest írsz, akkor az már tízet jelent, ha két nulla elé írod ezt az 

egyest, akkor az már száz! 

Az nem baj, ha nullának vagy akár több nullának is érzed magad. A fontos az, 

hogy Én legyek e nulla vagy nullák előtt az egyes! Csak az tudja értékessé tenni magát 

az életben, aki át tudja lépni önmagát úgy, hogy Engem enged működni szavai és tettei 

által egyaránt. 

3. A sükösdi események nagyon is hitelesek! Én szenvedek kiválasztottamban! 

Nem azt a szenvedést mutatom be benne, amit kétezer évvel ezelőtt, hanem annál 

sokkal nagyobbat! Azt, amit ma szenvedek bennetek, általatok, miattatok! Ez akkor is 

így van, ha ő ezt nem tudja! Külön isteni erőre van szüksége választottamnak ahhoz, 

hogy bele ne haljon azokba a fájdalmakba, amelyeket szenvedek olyankor benne, 

amikor ennek eljön az ideje! 

Annyira kemény a szívetek, hogy már nem tudom, hogyan éreztessem meg veletek 

azt, hogy mit jelent Nekem gonoszságotok, és mit jelent nektek szeretetem! 

Mindenkinek meg kellene döbbennie, és mindenkinek magába kellene szállnia, és 

mindenkinek meg kellene térnie, ha csak egy kis hite is van! 

Ó népem! Mit tegyek még értetek?!?! Medjugorjeben évtizede már, hogy Anyám 

könyörög, rimánkodik, kér benneteket, hogy térjetek Hozzám! A HANG-könyvekben 

lépten-nyomon árasztom szeretetemet felétek, s kérlek benneteket, hogy alakítsátok át 

gondolkodásotokat! A sükösdi választottamban szenvedésemmel akarok hatni rátok! 

Mondjátok!, mit nem tettem még meg értetek? 

Ahogy kétezer évvel ezelőtt a keresztem tövében kockajáték folyt a hivatalosak 

részéről, ugyanúgy folyik ez most is Medjugorjevel, a HANG-könyvekkel, a sükösdi 

szenvedésemmel kapcsolatban! 

Gyermekem! Rám nem hivatkozhat senki azzal, hogy azért nem változtatta meg 

gondolkodását, mert Én valamit elmulasztottam, mert Én nem tettem meg mindent, 

amit egy Ember, egy Isten csak megtehet értetek, miattatok! 



Nagyon kérlek! Segíts Nekem ott, ahol vagy! Vállald azt az életáldozatot, amelyre 

szíved szeretete képes! 

Megáldalak az ÁLDOZATOS SZERETET LELKÉVEL!  « 

1502. LÁTTAM JÉZUST! 

Kérdező: 

Láttam Jézust. De előbb egy másik arcot is. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Azt kérdezed, hogy miért volt az a látomásod, ami volt? Megmondom. Azért volt, 

hogy erőt kapj hited gyakorlati megéléséhez. 

Az a világ, amelyben élsz, olyan emberekkel van tele, akiknek a legritkább esetben 

van élő hitük. Az élő hit nem csupán hit, hanem olyan megtapasztalás, amely alapján 

tanításom megvalósítására törekszik az, akiben ez az élő hit valóság, és nem csak 

szövegelés! 

Tanúskodni csak arról lehet, amit megtapasztaltatok. Az Én jelenlétem a ti 

életetekben csak akkor válik élővé, ha megtapasztalás is áll mögötte. 

Te már tudod, hogy Én valóban létezem! Tehát mindent el kell követned azért, 

hogy tanításomat megismerd! Nekem nem a létem, hanem a tanításom az, ami 

számotokra boldogító! Hiába hisztek Bennem, vagyis hiába teszitek Rám életeteket, ha 

nem tudjátok, hogy Én mit jelentek számotokra, mint ÚT! Csak az, aki tudja, hogy mit 

jelentek Én, mint ÚT, az tud Engem hitelesen képviselni az emberek előtt. Minden 

hiteles látomásnak ez az igazolása! 

Akkor vagyok élő benned, ha nem ártasz senkinek, ha megbocsátasz mindenkinek, 

és segítesz ott, ahol erre neked lehetőséget adnak. Ez jelenti azt, hogy ÚT vagyok 

számodra. Ennek megerősítésére kaptad azt a látomást, amit kaptál. 

Az előtte megjelent arc ne zavarjon meg. Amint egykor egy vak – amikor 

meggyógyítottam – úgy kezdett látni, mintha a fák járnának (Márk 8:24), s csak 

másodszorra látott tisztán, úgy veled is ez történt. A Tőlem feléd áradó első hatás még 

nem talált téged eléggé felkészülten. Csak a második látásban tisztult ki benned az, 

hogy Velem kerültél kapcsolatba. 

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!  « 

1503. NAGYSZÜLŐI PROBLÉMÁINK VANNAK 

Kérdező: 

1. Betegségünkből meggyógyulhatunk? 

2. Unokánk érdekében szeretnénk őt látogatni, de nem engedik. 

3. Gondot jelent nekünk fiúnk magatartása első gyermekével. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



1. Majdnem minden ember állapotszerűen beteg. A földi életben szinte csak beteg 

ember létezik. A különböző betegségek megnyilvánulása nem egyforma, és ezért sokan 

úgy gondolják, ha nem fáj nekik semmi testi tünet, akkor már egészségesek. Azt, hogy 

ez nem így van, az igazolja, hogy az ilyen emberek is tele vannak panasszal! 

Csak a boldog ember mondhatja magát egészségesnek Az ilyen ember akkor is 

egészséges, ha teste nem ezt mutatja. 

Boldoggá az ember nem azáltal lesz, hogy imáival Engem vagy az Atyát valamire 

rá akarja venni, hanem azáltal, hogy úgy akar gondolkodni, szólni, cselekedni, ahogy 

Tőlem megtanulta. 

Az evangéliumok arra valók, hogy megtanuljátok, hogyan kell gondolkodnotok, 

beszélnetek és cselekednetek. 

A betegségek arra valók, hogy megtérjetek, vagyis arra, hogy kezdjetek másképpen 

gondolkodni Velem, magatokkal és embertársaitokkal kapcsolatban, mint eddig 

tettétek. Tudom, hogy ez kissé bántóan hangzik olyanok fülében, akik szeretnek 

Engem, imádkoznak Hozzám, akik vallásuk törvényeit igyekeznek teljesíteni. De Én 

nem téveszthetlek meg benneteket. Csak abban tudok boldogítóan élni, aki úgy 

igyekszik gondolkodni, ahogy azt Én tettem. 

Minden betegség meggyógyítható, minden beteg meggyógyulhat, ha átalakítja 

gondolkodását az Én szándékom szerint! E nélkül nincs gyógyulás, legfeljebb tüneti 

kezelés van, ami lelkileg általában többet árt, mint használ. 

2. Unokátokkal kapcsolatban ne fájjon a fejetek! Éppen elég az, ha saját benső 

békéteken dolgoztok. Benső békét soha nem teremt semmiféle körülmény. A 

Mennyországban nem azért boldog minden ember, mert ott olyanok a körülmények, 

hanem azért olyanok a körülmények, mert aki oda kerül, az már előbbre biztosította 

benső békéjét azáltal, hogy gondolataival Hozzám igazodott. Aki nem ezt tette, az 

azért nincs a Mennyországban, mert ott nem bírná elviselni az ottani körülményeket. 

Minden körülményben, eseményben, ami téged ér, ott van valami nagy jó a te 

számodra. Ezért meg kell kérdezned, hogy miért jó az neked, ha unokádat nem 

láthatod. Ha erre nem tudsz rájönni, akkor elég, ha ezt elhiszed. 

Elég, ha elhiszed, hogy van Isten, jó az Isten, és az övéi számára mindent úgy 

intéz, hogy az övéi jól járjanak. Amíg nem jutottál el idáig, addig nem vagy megtért 

ember akkor sem, ha mindennap áldozol. 

3. Az előbbi kérdésre adott válaszomban már benne van fiaddal kapcsolatban is a 

válasz. Ha szeretsz Engem, akkor az feltétlenül biztos, hogy fiad jelenlegi magatartása 

valamiért jó neked. Hidd el, még az ördög is csak használni tud annak, akiben Én 

szabadon élhetek. Ez jelenti azt, hogy az Istent szeretőknek minden javára válik (Róm. 

8:28)! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 



1504. KI AZ ŐRANGYALOM? 

Kérdező: 

1. Őrangyalomról szeretnék többet tudni! 

2. Családomra kérem Isten áldását! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Elég, ha azt tudod az őrangyalodról, hogy ő a legjobb segítő számodra. Állandó 

kapcsolatban van Velem és veled. A neve küldetésének tartalmát hordozza. Számodra 

ő: KUSZTÓDIA. 

2. Családodra mindannyiszor áldásomat adom, ahányszor ezt kéred. Okosan 

teszed, ha naponta kéred áldásomat családodra és az egész világra. 

Rajtad keresztül is szeretném szebbé, jobbá, boldogabbá tenni a világot! 

Megáldalak A BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

1505. VÉLEMÉNYT KÉREK MAGAMRÓL! 

Kérdező: 

1. Mi a véleménye Jézusnak rólam? 

2. Az állásváltoztatás jó hatással lenne fejlődésemre? 

3. Szívcsakrám nyílófélben van. Mit jelent ez? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Reggeli és esti imáidban van lehetőségem arra, hogy önismeretre segítselek. 

Ezekben az imákban kell állhatatosnak lenned, ha megfelelő önismeretre akarsz jutni. 

Most bármit mondanék, mire e levelet olvasod, már nem jelenteni ugyanazt, mint most, 

amikor veled így foglalkozom. 

2. Állásváltoztatás csak másodsorban jöhet szóba. Ha attól várod lelked fejlődését, 

akkor pontosan az ellenkezőjét éred el. Fejlődni nem lehet meneküléssel, csak 

szembesüléssel. Fejlődés nem történhet a könnyebb, csak a nehezebb irányban. 

Gondolkodásodat kell átalakítanod. 

Azok mondhatják magukat megtért embereknek, akik nemcsak azt fogadják el, 

hogy a körülmény tükör, melyben bárki felismerheti, hogy hol tart a szeretetben, 

hanem ajándék is az Én részemről. 

Csak ha felismered, hogy miért jó az neked, amilyen helyzetben vagy, akkor jöhet 

a második lépésben esetleg az, hogy azért, hogy ott hagyd a munkahelyedet. De az első 

az a bizonyosság, hogy téged csak jó érhet, bárhol vagy, mert Én a körülményeidnek is 

az Istene vagyok, és csak olyat engedek meg, csak olyan történhet veled, ami javadat 

szolgálja. Ha ezt megérted, akkor megtért ember vagy. Ha nem érted meg, akkor még 

nem vagy megtért ember. 

A megtérés tehát a gondolkodásodnak olyan irányba történő átalakítása, amely 

irány az Én szeretetemről tesz tanúságot. A megtérés részetekről egy olyan szellemi 



tevékenység, amely kinyitja szívetek szemét, tehát meg tudjátok látni azt a valóságot, 

hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik (Róm. 8:28)! 

3. Én soha nem beszéltem semmiféle csakráról. Most sem teszem. Ha ilyen vagy 

ehhez hasonló ismeretnek vagy birtokában, akkor azt kell megkérdezned, aki erről 

informált téged. 

Én azért jöttem a Földre, hogy elmondjam, megmutassam a boldogság útját, és 

számotokra lehetővé tegyem ennek az útnak vállalását! Általam, Velem és Bennem 

tehát bárhol és bárki boldog lehet, ha akar. 

Ezt nyilvános működésem elején így fogalmaztam meg tömören: „Betelt az idő, 

elérkezett hozzátok az Isten országa, alakítsátok át gondolkodásotokat, és higgyetek az 

Általam elmondott örömhírben.” (Márk 1:15) 

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek! Megáldalak a 

HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1506. KÉRDEZ: PROBLÉMÁM VAN GYERMEKEMMEL 

Kérdező: 

Egyik gyermekünk, úgy tűnik, rossz útra tért. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Szó sincs arról, hogy válasz nélkül maradnak imáitok! Én sokkal jobban szeretem 

gyermekedet, mint te vagy bárki a világon! 

Amit viszont neked tudnod kell, az az, hogy gyermekedet nem olyannak kell 

szeretned, mint amilyennek szeretnéd, hogy legyen, hanem olyannak, amilyen most! 

Bűneivel, istentelenségeivel együtt! Neked nincs más dolgod! A többit bízd Istenre! 

Aki imáiban Hozzám fordul, és azt hiszi, hogy nem hallgatom meg, az legjobb 

esetben nem tudja, hogy mit beszél! 

Ha van hited, akkor tudnod kell, hogy Istenen soha nem múlik semmi! Ha te azt 

tapasztalod, hogy nem hallgattam meg imáidat, az azért van, mert nem úgy reagálok rá, 

ahogyan te szeretnéd. De engedd meg, hogy Én jobban tudjam, hogy mi jó neked, mi 

jó gyermekeidnek, mi jó a világnak! El sem tudjátok képzelni, hogy mennyire fontos 

volt a tékozló fiúnak elhagynia az apai házat ahhoz, hogy ráismerjen saját 

hontalanságára! Hidd el, fiad is rá fog jönni arra, hogy csak Nálam van, csak Nálam 

találja meg szíve békéjét! 

Az igazi szeretetet nem az jellemzi, hogy elvárásai vannak, hanem az, hogy 

várakozni tud! Elvárás helyett várakozás! Ezt kell megtanulnotok! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1507. HOGYAN TOVÁBB? 

Kérdező: 

Nagyon szeretjük Jézust. Mi a további teendőm? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Mint tudod, szereteted gyenge visszhangja annak a szeretetnek, amit Én élek meg 

feléd. De már ez a visszhang is elég ahhoz, hogy a lelki fejlődési vágyadat erősíteni 

tudja benned. És ez nagyon fontos! 

Nagyon közel van már az az idő, amikor nyilvánvalóvá válik mindenki előtt, hogy 

milyen értéket jelent a mennyek országában az a szándék, amely kedves az Én 

szívemnek, amelyet most szívedben hordasz, és amire örömmel adom áldásomat. 

Kérdésedre nem mondhatok mást, mint azt, hogy fogadd el Tőlem arra az 

elvégzendő feladatra szóló felszólításomat, amelyre építeni tudok. Légy állhatatos a 

reggeli és az esti imáidhoz! 

Reggelenként mondd el Nekem, hogy mit szándékozol tenni az elinduló napon. 

Hidd el, jelezni fogom, ha nem értek veled egyet! Azért van lelkiismereted, hogy tudj 

jelzéseimre reagálni! És ne feledd el kérni napi feladataidra az Én áldásomat. 

Ha este visszatekintesz az elmúlt napodra, akkor egyértelművé válik előtted, hogy 

mennyire veled jártam életed útját, és úgy hajthatod álomra fejedet, abban a 

reményben, hogy a következő napot is együtt fogjuk tölteni. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!  « 

1508. CSAK HÁROM KÉRDÉSRE VÁLASZOLOK 

Kérdező: 

Negyven kérdés. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Már régóta csak három kérdésre válaszolok. Neked pedig különösen nem 

válaszolhatok több kérdésedre, mivel te meglehetősen elnagyoltan, és nem 

elmélyülten, nem a tanulékonyság igényével, hanem ennek hiányával olvastad az eddig 

megjelent HANG-könyveket. Csak egy egyszerű, de nagyon kirívó példára hívom fel 

figyelmedet! 

Azt írod, hogy a HANG 4. kötetben Én gyógyításért helyeslem a pénz elfogadását, 

de a tanításért nem! Aki ennyire összekeveri a tanítást a beavatással, annak meg kell 

tanulnia, hogy Velem a „felszínen” nem lehet találkozni! Velem csak koncentrált 

figyelemmel lehet szót érteni! 

Úgy tűnik, hogy te nem is hiszed el lelked mélyén, hogy a HANG-könyvekben az 

élő Isten megtestesült Fia szól hozzád! Ha elhinnéd, akkor nagyobb alázatról, 

összeszedettségről és jóindulatú tanulékonyságról tennél tanúságot (János 7:17)! 

1. Írod, hogy leányod elszakadt tőled. Ennek okát keresed. 

Isten mindenkit Önmagára teremtett! Ha te Értem élsz, akkor annyiban, 

amennyiben leányod is Értem él, kapcsolatban akar lenni veled. De bárki, aki nem akar 

Hozzám tartozni, az nem akar azokhoz sem, akik Hozzám tartoznak. Én nem jósolgatni 

akarok nektek, hanem arra figyelmeztetni, hogy már nagyon rövid időtök van arra, 



hogy Engem komolyabban vegyetek. Nagyon fontos a sorrend! ENGEM vegyetek 

komolyan, és csak ennek lehet következménye az, hogy helyesen vegyétek komolyan 

önmagatokat és másokat! E sorrend föl nem cserélhető! 

2. Azt is kérdezed, hogy bűnt követ-e el, aki egyet is megsért az Általam kívánt 

törvények közül. 

Engem nem lehet kilencvenegynéhány százalékban választani! Vagy abszolút 

ELSŐ vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott! Abszolút elsőnek lenni annyit 

jelent, hogy nincs második! Mindig az abszolút ELSŐ mondja meg, hogy mi a teendő! 

3. Ami az „első-áldozásod” vagy „bérmálásod” előtti időben történt veled – írod – 

nem tudod eldönteni, hogy álom volt-e vagy valóság. Ha te nem tudod eldönteni, hogy 

mi történt veled valamikor, akkor Én azt helyetted most eldönteni nem fogom! 

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!  « 

1509. AKI MÁR NEM GYEREK! 

Kérdező: 

22 éves gyermekem teljesen irányíthatatlanná vált. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Az a gyermek, aki még 22 éves korában is mások által irányítható, az beteg! Csak 

a meghülyült emberek irányíthatók 22 éves koruk után is! A normális emberek már 20 

éves koruk előtt is tudják, hogy felelős személyek! 

Ha viszont valaki még 22 éves gyermekéért is felelősséget vállal, az szintén beteg! 

Ez tehát azt jelenti, hogy neked meg kell gyógyulnod! Meg kell tanulnod, hogy 

gyermeked azt az utat járja, amit jónak lát, és neked csupán az a feladatod, hogy amit 

te nem látsz jónak, ahhoz ne járulj hozzá sem anyagilag, sem erkölcsileg. Tehát 

bűnrészességet nem vállalhatsz! Ennél sem többet, sem kevesebbet nem tehetsz, és 

nem is szabad tenned! 

Drága Gyermekem! Nagyon meg vagy kötözve gyermekeddel! Amíg nem 

szabadítod meg magadat e megkötözöttségtől, addig – bizony – az Isten sem tud 

segíteni rajtad! 

Én semmiképpen nem esküdhetek össze veled gyermeked szabadsága ellen! Hisz 

ezt a szabadságot Tőlem kapta, s ha ő bármiben megkötözi magát, akkor szintén csak ő 

és csak Tőlem veheti át elherdált szabadságát! De ezt őhelyette senki és soha át nem 

veheti Tőlem! 

Megáldalak az 

ALÁZAT és a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!  « 

1510. JÉZUSI AZ, AKI FÉNYADÓ? 

Kérdező: 

Te küldtél valakit, aki nekem fényt adott? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Mindig Én vagyok az, aki pozitív hatást gyakorol rád! Mint ahogy mindig Én 

vagyok az is, aki pozitív hatást gyakorol rajtad keresztül másokra! Hidd el, Nálam 

nélkül semmit sem tehettek! Tehát nem az az érdekes, hogy milyen ruhában jelenek 

meg nektek, hanem az a fontos, hogy ÉN jelenjek meg! 

Szeretettel kérlek, ne kösd emberekhez magadat akkor, ha Velem akarsz 

együttműködni! Csak addig van Nekem lehetőségem komolyan együttműködni veled, 

ameddig nem vet árnyékot Rám földi halandó személye! Az árnyékban a NAP nem 

tudja kellőképpen kifejteni termékenyítő hatását! 

Az helyénvaló lehet, hogy Mögöttem megláttok mást is, de az nem helyes, ha más 

mögött láttok meg Engem! Engem nem lehet véletlenül meglátni. Csak az talál meg 

Engem, aki Engem keres! 

Drága Gyermekem! Médiumom bizonnyal még más kérdést is terjesztett volna 

Elém, de nem tudta tisztán elolvasni írásodat, ezért most csak erre az egy kérdésedre 

kért Tőlem választ. Azt pedig tudnotok kell, hogy médiumomat nem kerülhetem meg. 

Pontosan ezért médiumom! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1511. LEHET BELŐLEM BOSZORKÁNY? 

Kérdező: 

Valóban boszorkánnyá válhatok? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Hiszékenységed belesodort egy olyan irányba, amelynek szinte semmi köze nincs 

ahhoz, amit Én akarok benned megélni! 

Igaz az, hogy nincs joga senkinek semmiféle elmarasztaló ítéletre, amikor 

személyekről van szó. De az is igaz, hogy határozottan el kell ítélned és hátat kell 

fordítnod minden olyan irányzatnak, amely helyembe akarja tolni önmagát! 

A hamis krisztusok, akik az Én nevemben jönnek, felismerhetők arról, hogy 

lehangoló ijesztgetésükkel és magabiztos ítéleteikkel rá akarják erőltetni 

elgondolásaikat azokra, akik erre nekik lehetőséget adnak. A hamis krisztusok nem 

építenek, nem buzdítanak és nem vigasztalnak, hanem kijelentenek, ítélnek, 

fenyegetnek, magukhoz láncolni akarásuk érdekében másokat ijesztgetnek, és 

mindenképpen manipulálni akarnak benneteket. 

Gyermekem! Hidd el Nekem! Nincs benned semmiféle sötét folt! Aki benned ilyet 

lát, az ezt önmagából vetíti ki rád! Benned Én élek, és Én legyőztem a világot! 

Te kezdesz jól ismerni Engem! Ennek nagyon örülök! Vigyázom is lelked békéjét! 

Bízzál Bennem jobban! Senki és semmi nem rabolhat el téged Tőlem, ha nem állítasz 

Engem egy sorba azokkal, akik el akarják bizonytalanítani benned azt a 

meggyőződésedet, hogy Én benned élek! 



E szirénhangok megtévesztő ereje valóban nagy! Ott kell hagynod őket! A jövő 

majd megmutatja, hogy milyen ámításnak lettek áldozatai azok, akik nem engedték, 

hogy Lelkem irányítsa őket, és bontsa ki bennük az Én életemet. Mert Én mindenkiben 

élni szeretnék, de csak abban tudok, aki alázatos és határozott egyaránt. Alázatos, tehát 

nyitott a felé a jobb irány felé, ami Tőlem jön, és határozott abban az állapotban, amit 

Tőlem kapott! 

Megáldalak a HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!  « 

1512. FÉRJEM ELZAVART 

Kérdező: 

Negyven évi házasság után elzavart bennünket férjem. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Az a szörnyűség, ami titeket ér, nem mehet már sokáig. Bizony férjed sokkal 

nyomorúságosabb állapotban van, mint ti! Tudom, ez nem jelent sok vigaszt, de azért 

mondom, mert ez az igazság! 

Az emberi gonoszság égbekiáltó bűneit nagyon is hallom, s már készül az a 

pillanat, amely véget fog vetni ennek. De még egy kicsit bírjátok ki, gyermekeim! 

Igazságot fogok szolgáltatni nektek! Hamarosan igazságot fogok szolgáltatni! 

Amíg nem jön el ennek ideje, addig odaajánlom nektek erőmet! Fogadjátok 

magatokba! Kérjétek az ERŐT, a türelmet! Hamarosan eljövök, és akkor meglátjátok, 

hogy megérte kitartónak lenni! Erőtök határán vagytok, tudom! Én szenvedek 

bennetek, értetek, veletek! De már nem kell sokáig várnotok! 

Szeretetem erejét adom nektek! Bízzatok Bennem! Nem hagylak el, és nem 

hagytalak el eddig sem titeket! 

Bízzatok! Hamarosan jövök! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1513. NINCS BÜNTETŐ ISTEN? 

Kérdező: 

1. Nincs büntető Isten? Mikor hozza ezt Ő tudomásomra? 

2. Földi boldogságom nem lehet Számára közömbös! 

3. Visszakaphatom-e feleségemet? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Valóban nincs büntető Isten, de ez nem jelenti azt, hogy a bűn ne hordaná 

magában a büntetést is. Isten nem oka, de feltétele annak, hogyha valaki Ellene van, 

akkor értelmetlen, természetellenes az élete, s ezt nem lehet józanul kibírnia senkinek. 

Vagy súlyos betegség, vagy a narkotikumnak valamilyen formája feltétlenül 

megjelenik! 



Ha megvizsgálod szenvedésed okait, magad is rájössz, hogy egyik mögött sem az 

Isten áll. Szenvedéseidnek oka mindig vagy a te magatartásod, vagy másnak, 

másoknak a magatartása. Istené soha! 

2. A boldogság tudatállapot. Tehát nincs külön földi és égi boldogság, mivel nincs 

külön égi és földi tudatállapot. A pokolból (földi életből) be lehet jutni a 

Mennyországba. Ez történik a halál után. De a poklot nem lehet bevinni a 

Mennyországba! Mennyországba csak Mennyországot lehet vinni, tehát a boldogság 

tudatállapotát, vagyis annak elfogadását és belátását, hogy csak jó származhat 

mindenből az Istent szeretőknek (Róm. 8:28)! 

A boldogság tudatállapotának alapja kétségtelenül a hit. El kell hinned azt, hogy 

van Isten, és ez az Isten szeret téged. Te akkor hiszed el ezt igazán, ha tudod, hogy 

téged csak jó érhet. Ha tehát bármi ér, akkor ezt a kérdést teszed fel magadnak: „miért 

jó ez nekem?” Ha adsz időt magadnak arra, hogy megtaláld, miért jó az az esemény 

neked, akkor arra jössz rá, hogy minden esetben részben valamitől, ami fejlődésedet 

gátolná, el akar téged távolítani, részben pedig fejlődésed irányába akar 

továbblendíteni. 

Ha úgy gondolod, hogy van olyan rossz is, ami érhet téged, akkor még nem hiszel 

az Általam, Jézus által, bemutatott mennyei Atyában! Tehát nem elfojtani kell azt, amit 

rossznak élsz meg, hanem szembesülni kell vele úgy, hogy feldolgozd az előbb említett 

módon, tehát úgy, hogy megtaláld azt, amiért az jó neked! Ha semmiképpen sem 

találod meg, akkor hinned kell abban, hogy jó, mint a gyermek, akinek édesapja keserű 

orvosságot ad be, s mondja, hogy ez jó. A gyerek tapasztalja, hogy az nagyon keserű, 

de mégis azt mondja: biztosan jó, mert apám adta. Közvetlen a kereszthalálom előtt Én 

is így tettem. Ezeket mondtam: „Ne igyam ki a kelyhet, amelyet Atyám ad nekem?” 

(János 18:11) 

Aki hisz Bennem, az nem azért nem panaszkodik, mert elfojtja ezt magában, 

hanem azért, mert nincs miért panaszkodnia. Nincs, mert akinek Isten az Atyja, annak 

Mennyország van a szívében akkor is, ha maga a pokol tombol körülötte. Az ilyen 

embernek még az ördög is csak hasznára, javára lehet! Ez az az IGAZSÁG, amely 

szabaddá teszi azt, aki szabad akar lenni! 

A boldogság útja tehát a gondolkodás-átalakítás útja, és nem a körülmények 

megváltoztatásának útja. 

3. A világmindenségnek nagy rendje, törvényei meg nem változhatnak! Ha tehát 

lelki fejlődésed javára válik, akkor biztos lehetsz benne, hogy visszajön feleséged. De 

ha nem válik lelki fejlődésed javára, akkor ha akarod, ha nem, nem jön vissza! Az 

előzőek alapján ez világos, mivel te csak jól járhatsz, akár visszajön, akár nem! Ez 

természetesen csak akkor igaz, ha elfogadtad a megváltást, vagyis Engem, vagyis azt, 

hogy nem érheti rossz azokat, akik az Enyéim! Ennek elfogadása komoly szellemi 

erőfeszítést igényel! De hát a boldogságot sem adják ingyen. Meg kell érte dolgozni, 

éspedig szellemi munkával, gondolkodásod átalakításával! 



Kedves Barátom! Hidd el, hogy csak egy boldogság van, és ez tudatállapot 

kérdése. Azé a tudatállapoté, amelyet te dolgozol ki az Én segítségemmel, ha akarsz! A 

bódultság nem boldogság! 

Megáldalak az ERŐ és az OKOSSÁG LELKÉVEL!  « 

1514. HALLUCINÁLOK? 

Kérdező: 

1. Honnan erednek bizonyos zörgő hangok? 

2. Imával fejezem be munkámat, s ellentétes a hatása. 

3. Egyik ünnepen nagyon összejöttek a bajok ismerőseimnél. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Akár élő, akár élettelen dolgok okai az általad említett zörgéseknek, az 

eredménye ugyanaz kell hogy legyen. Ha nem tudod elengedni a füled mellett, akkor 

dicsőítsd az Istent akár e szavakkal: „Dicsőség Neked, Uram!”, akár más szavakkal. 

2. Szintén azt kell mondanom e kérdésedre, amit az előbb mondtam. Teljesen 

mindegy, hogy mi a következménye munkádnak, imádnak. E téren a forrás, a szándék 

a döntő. Fontos, hogy szívedben az Én békémet elfogadd! Ezek a rajtad kívüli dolgok 

nem a te kompetenciádhoz tartoznak. 

3. E harmadik kérdésedre is hasonló választ kell adnom, mint az előzőkre. Arra 

kérlek, ne engedd, hogy a rajtad kívül álló dolgok kössék le túlságosan figyelmedet. 

Arra koncentrálj, ami a te dolgod. Ha valamire kérni akarlak, akkor azt belülről 

mondom meg, a lelkiismereteden keresztül. A dolgoknak ez a természetes rendje! Én 

pedig, akinek lelke a REND LELKE, amennyire lehet, kerülni akarom a 

rendkívüliségeket. Csak akkor, ha nagyon fontos, vállalok rendkívüli beavatkozásokat 

életetekben. A döntő az, hogy benned élek, és érted élek benned! 

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

1515. HOGYAN LEHET SZERETNI AZ ELLENSÉGET? 

Kérdező: 

1. Barátja vagyok Jézusnak? 

2. Miért kössek barátságot a halál angyalával? 

3. Az ellenségszeretetet nem tudom másoknak megmagyarázni. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Valóban barátomnak nevezlek. A barátság vagy azonosak között alakul ki, vagy 

azonossá teszi azokat, akik barátok akarnak lenni. Nyilván ez az utóbbi az, amit 

szeretnék. Tehát szeretnék úgy élni benned, hogy rajtad keresztül Engem ismerjenek 

fel az emberek. 



Amit Pál mondott: „Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal. 

2:20), ezt neked is el kell tudnod mondani magadról. 

2. A halál angyalával azért jó barátságot kötni, mert aki ezt megteszi, az nemcsak 

elhiszi, hanem idegileg is rendeződve tudja azt, hogy halált nem lát sohasem! Aki 

barátságot tud kötni a halállal, az minden félelem, minden szorongás alól kihúzza a 

talajt. 

3. Aki nem tudja szeretni ellenségét, tehát nem tud neki megbocsátani, nem tud 

neki jót akarni, az saját magát teszi boldogtalanná, mert képtelen együtt jelen lenni a 

szívbéke és a gyűlölet. Tehát éppen az ellensége kívánságát valósítja meg önmagán, 

vagyis árt önmagának! Aki ezt nem hiszi el, az saját életében fogja azt megtapasztalni, 

hogy gyűlölettel a szívben nem lehet nyugodtan aludni! Aki mérges, az azért mérges, 

mert mérget hord magában. Az, aki mérget hord magában, az egyértelműen árt 

önmagának. A méreg legjobb esetben is csak bódítani képes, de boldogítani soha! Az 

önszeretet csúcsérték! Nem az önzés (Máté 22:39)! Aki nem tudja szeretni ellenségét, 

az feltétlenül árt önmagának! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1516. SZABAD SZERETNÉK LENNI! 

Kérdező: 

Hogyan lehetek szabad? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Ha két ember szorosabb kapcsolatba kerül egymással, akkor kikerülhetetlenül 

elkezdődik egy szabadságharc. Még Nekem is meg kellett harcolnom 

szabadságharcomat Édesanyámmal. Ez tehát kikerülhetetlen. 

Ennek lélektani oka az, hogy mindenkinek föl kell mérnie felelőssége határait. A 

BÉKE kedvéért el lehet menni messzire, de minden normális embernek tudnia kell, 

hogy senkit sem teremtett az Isten arra, hogy a másik ember mondja meg neki, mi a 

teendője. Isten mindenkinek a lelkiismeretén keresztül szól! Mindenki csak akkor 

adhat másnak elirányítást, ha az a másik ezt tőle KÉRI! Ha nem kéri, akkor nem! 

Ember ne akarjon ember fölött uralkodni! Kéretlenül csak akkor jogos a kiokító hang, 

ha valaki bűnre akar rávenni téged. Különben semmiféle tanácsadásnak nincs helye 

addig, amíg nincs tanácsot kérő. Figyelmeztetni lehet bárkit bármire, de emögött soha 

nem lehet semmiféle elvárás! A figyelmeztetés csak arra való, hogy mulasztással ne 

vétkezzen az, akitől a figyelmeztetés jön, és nem arra való, hogy bárki behajtani 

próbálja a másikon azt, amire figyelmeztetett! 

Drága Gyermekem! Ha valaki uralkodni akar rajtad, és azt fogja látni, hogy ez nem 

megy, az ott fog hagyni téged, ha meg nem tér, ha nem szereti éppen úgy a te 

szabadságodat, mint a sajátját! 



Ez természetesen rád is áll! Mindenkire! Ha olyan emberek akartok lenni, amilyen 

Én vagyok! Ez nem rendkívüli elvárás, hanem természetes életállapota annak, aki 

emberségében akar fejlődni! 

Drága Gyermekem! Vagy önszántadból, vagy különböző betegségek sorozatán 

keresztül, de meg kell tanulnod, hogy olyan szabadságra lettél teremtve, amelyet csak a 

HOZZÁM-KÖTÖTTSÉG által valósíthatsz meg. Kizárólag csak a Velem való élő 

kapcsolat, tehát a benső szabadság képesíthet arra, hogy bárkit is helyesen tudjál 

szeretni . Aki nem ennek a szabadságnak van birtokában, az magának is, másoknak is 

megnehezíti a lelki fejlődést, ami pedig áthághatatlan szabály és törvény! Szabály, 

mert mindenkire személyre szabott, törvény, mert úgy tartozik Hozzám, mint a 

napsugár a Naphoz. 

Megáldalak a BENSŐ BIZONYOSSÁG LELKÉVEL!  « 

1517. VONZ A KERESZT 

Kérdező: 

1. Miért vonzódom a kereszthez? 

2. Legyek-e REIKI-mester? 

3. Kiválasztott vagyok? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. A kereszt az anyag szimbóluma. Az a tény, hogy Engem kereszten öltek meg, 

nemcsak bizonyos történelmi háttérrel magyarázható. Van ennek előremutató jelentése 

is! Ez pedig az, hogy Nekem az anyag szimbóluma által hirdetnem kell az idők 

végezetéig, hogy az anyagnak van megszentelő ereje is! 

Az anyag önmagában nem létező valóság. Mindig valaminek hordozója! Ha 

Engem hordoz, akkor az új égre és új Földre előremutatóan hirdeti nektek, hogy az 

anyag nem akadály, hanem eszköz az Isten- és emberszeretet kibontakozására. 

2. A felelősséget nem háríthatod át senkire, Rám sem. A pénzen szerzett 

beavatáshoz Nekem semmi közöm nincsen! 

3. Természetesen kiválasztott vagy! Az Én szememben nincsenek fő- és 

mellékszereplők a földi élet színpadán! Csak főszereplők vannak! Az emberi sorsok 

nem különböznek egymástól minőségileg! Nem jobb az őserdő a sivatagnál, sem a 

tenger a folyónál, sem a hegyvidék a lankás tájaknál. Egyik sem lehet meg a másik 

nélkül! 

Amikor a Földre leszülettél, akkor kaptál egy olyan négydimenziós térképet (tér, 

idő), melynek határait nem te szabhatod meg, de szíved szeretetével neked kell 

tartalmasan végigbarangolnod. (A tartalom az, amit csinálsz, a szeretet az, ahogyan 

csinálod.) E térkép a te karmád! Csak a tiéd! Senki át nem veheti tőled, és te senkinek 

át nem adhatod! Sem belőled, sem sorsodból nincs kettő. Úgy vagy te egy, mint az 

Isten! Ezért kell olyan tökéletesnek lenned, mint a mennyei Atya tökéletes (Máté 5:48). 



Természetesen úgy, amint az Isten mindenütt, úgy te saját sorsod háromdimenziós 

térképed adta feladataidnak elvégzése kapcsán. Ezért kell megtanulnod feladatokban 

gondolkodni! 

Kedves Barátom! Három kérdésnél többre nem válaszolok senkinek. Hidd el, ha 

valaki figyelmesen elolvassa az eddig megjelent tizenkét kötet Hang-könyvet, meg fog 

elégedni azzal, ha egyszerre csak három kérdését válaszolom meg! 

Nagyon szeretlek! Nagyon szeretném, ha tovább is együtt tudnánk munkálkodni. 

Az a rövid kis idő, ami még rendelkezésetekre áll, kell hogy felfokozza bennetek a 

Velem való kapcsolat életbevágó fontosságát! 

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!  « 

1518. LEHET URALKODNI A GONDOLATOKON? 

Kérdező: 

1. Néha megvaduló gondolataimon lehetek valaha úrrá? 

2. Jó segítője leszek társamnak? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nem elfojtanod, hanem feldolgoznod kell azokat a negatív hatásokat, amelyek 

kívülről érnek téged. Az nem elég ehhez, hogy újjászülettél! Az újjászületés nem 

növeli az értelmi gazdagodást. Vagyis nem lesz okosabb az, aki újjászületik. Csak 

gondolkodás-átalakítás által lesz okosabb az ember. Aki újjászületett, az boldog! A 

gondolkodás átalakítás segít ahhoz, hogy válaszolni tudj arra a kérdésre, miért vagy 

boldog. És itt lép be az Általam helyesnek tartott HIT! 

El kell hinned, hogy téged csak JÓ érhet. Ezt viszont értelemmel is alá kell tudnod 

támasztani. Ez pedig úgy történik, hogy bármi ér, meg kell kérdezned, és válaszolnod 

kell e kérdésre: „Miért jó ez nekem!” 

Ha valóban újjászülettél, akkor igazi hited kell hogy legyen, tehát bizonyosnak kell 

lenned abban, hogy Isten mindent csak azért enged meg, hogy pozitív irányban fejlődj 

általa. 

Azt a szellemi munkát, amelyet ki kell fejtened, annak érdekében, hogy 

megmagyarázd magadnak, miért jó az neked, ami történik veled – lehet az bármilyen 

rossz egy nem újjászületett számára, pl. csalódás, betegség, stb. – az Isten sem teheti 

meg helyetted! 

2. E második kérdésedet nem lehet egyértelműen megválaszolni! Azért 

megválaszolhatatlan, mert két ember szabadságának kell összecsengenie ahhoz, hogy 

megelégedettek legyenek egymással. Ez pedig állapotszerűen lehetetlen! Még 

magaddal sem lehetsz állapotszerűen megelégedett! 

Tudnod kell, hogy egyetlen dolog a fontos e téren. Ez pedig az, hogy Én legyek 

veled megelégedett! Erre és csak erre kell törekedned! Ha erre törekszel, és társad arra 

törekszik, hogy ennek örüljön, akkor neki is jó, neked is jó. Ha nem törekszel erre, ha 

nem Nekem, hanem neki akarsz kedvében járni, akkor mindketten tönkrementek. 



Isten mindenkit Önmagára teremtett, mert mindenkinek ez a legjobb, 

legboldogítóbb! Minden és mindenki csupán eszköz lehet arra, hogy ebben segítse az 

Enyéimet! Ha vállalod a gondolkodás-átala-kítást, akkor belátod, hogy nem is tud 

semmi és senki mást tenni, csak segíteni tudja az Enyéimet! Még az ördög is! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1519. PESSZIMISTA VAGYOK 

Kérdező: 

Nagyon sötéten látom az életet. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Leveled alapján azt kell mondanom, hogy te még nem találkoztál Velem, pedig Én 

már sokszor találkoztam veled! 

Nem találkoztál Velem? Miért? Miért nem olvasod az evangéliumokat? Miért nem 

olvasol olyan könyveket, amelyek lehetővé teszik számodra, hogy tisztultabban, 

világosabban ismerj meg Engem? Miért főleg barátokon jár az eszed, és nem azon, 

hogy miért teremtett téged az Isten? Miért nem foglalkozol azzal, hogy Isten az a 

szeretet, aki benned lakik, és nem az, akit te kívülről képzelsz el magadnak? Miért nem 

hiszel az ima erejében? Miért nem dicsőíted Istent mindennap, amikor minden nap 

ajándék számodra? Miért vagy állandóan azzal elfoglalva, hogy milyen rossz neked, és 

még most a nagyböjti időben sem szánsz időt arra, hogy elgondold, Én mennyit 

szenvedtem érted? 

Miért, miért, miért? Ezek a miértek arra akarják felhívni a figyelmedet, hogy 

szellemi emberré csak akkor válhatsz, ha nem magaddal, hanem Velem leszel 

elfoglalva! 

Kedves Barátom! Ha meg akarod óvni magadat a csalódásoktól, akkor abba kell 

hagynod az önámítást, vagyis azt, hogy másoktól várd boldogságodat. Boldogítani 

csak Én tudok! Ne keverd össze a bódítást a boldogsággal! 

Ha elolvasnád a Bibliából Máté evangéliumának a 6-dik fejezetében a 19-dik 

verstől a 34-dig versig található részeket, és elgondolkodnál az olvasottakon, akkor el 

kellene döntened, hogy hiszel Nekem vagy nem hiszel! Ha Mellettem döntesz, akkor 

megtalálod benső békédet. Ha nem Mellettem döntesz, akkor az Isten sem tud segíteni 

rajtad! 

Nagyon szeretlek! De ez a szeretet csak Engem boldogít. Téged majd az a szeretet 

fog boldogítani, amit magadban kialakítasz, magadból kiárasztasz, és az Én áldásom 

erejével állandósítasz. 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 



1520. MIT HOZ A JÖVŐ? 

Kérdező: 

1. Környezetemnek lesz-e türelme, szeretete? 

2. Hogyan kerülhetek lélekben közelebb Istenhez? 

3. Unokám jövőjéről szeretnék tudni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Szeretetre az Isten sem tud senkit rákényszeríteni. A szeretet lényegéhez tartozik 

az, hogy szabadon tegye a jót az, aki szeret. Ahol megszűnik a szabadság, ott 

lehetetlenné válik a szeretés. 

Imádkozz, hogy erősödjék, növekedjék a szeretet azokban, akik körülötted élnek. 

Amint Én nem hiába imádkoztam Péterért, hogy egykor megtérvén, erősítse meg 

testvéreit (Lukács 22:32), úgy a te imáid sem lesznek hiábavalóak. 

2. Azt kell megértened, hogyha valóban szeretsz Engem, akkor bármi történik 

veled, az csak javadra válhat. Ha hálát tudsz adni mindennap mindenért, ami ért, akkor 

csodálatos lelki fejlődést fogsz megtapasztalni magadban. 

3. Semmi értelme annak, hogy unokáiddal kapcsolatban jósoljak neked. Minden a 

jelenben dől el! 

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

1521. JÓL AKAROK FEJLŐDNI! 

Kérdező: 

Jobban szeretnék Jézushoz tartozni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Ha jobban Hozzám akarsz tartozni, akkor arra kell törekedned, hogy átlépve 

magadat, feladatokban igyekezz gondolkodni. 

Reggel nemcsak felébredned kell, hanem ráébredned arra a feladatra, ami reád vár 

az elkövetkezendő órákban. Ez a ráébredés adja meg neked a Hozzám közeledés 

lehetőségét! Este pedig nemcsak befejezned kell a napot, hanem felmérned is. E 

felmérés mércéje a reggeli imában történt ráébredés arra, hogy Én mire adtam 

áldásomat, amikor elindult a napod. 

Ha valaki így végzi reggeli és esti imáját, akkor elindult benne az a lelki fejlődés, 

amely az Én életemet bontakoztatja ki minden jó szándékú ember, sőt az egész 

Mennyország örömére! 

Gyermekem! Nagyon örülök neked! Az a fájdalom, amely átjárja szívemet a 

Földön élő emberek boldogtalansága láttán, a te lelkedben enyhülésre talál! Ezt 

köszönöm neked! 

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!  « 



1522. GYAKRAN FÉLEK! 

Kérdező: 

1. Te küldted azt, aki arra kért, hogy térjek meg? 

2. Gyakran félelem fog el. 

3. Kapok erőt a gondolkodás-átalakításra? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Olyan kijelentés, amely valakit arra szólít fel, hogy megtérjen, csak Tőlem jöhet! 

Kitől is jöhetne mástól? 

Drága Gyermekem! Általában mindenki igényli azt, hogy vele foglalkozzanak. De 

hidd el, senkin nem segít az, ha foglalkoznak vele! Mindenkin az segít, ha ő kezd 

foglalkozni másokkal. Azért írom ezt, mert tudattalanodban feltétlenül a veled való 

foglalkozás vágya akar főszerephez jutni. Ezt árulja el első kérdésed is, amelyre 

nemcsak te, de minden kisiskolás is határozottan és egyértelműen tudja a választ. 

2. Félelmed gyökere az, hogy a van, nincs nem világos előtted. Ha veszed 

magadnak a fáradságot, és kitisztázod azt, hogy mi van és mi nincs, akkor félelmed 

elszáll, mint a felkelő Nap hatására a köd. 

3. E kérdésedre ugyanazt válaszolhatom, mint az első kérdésedre. Miért? 

Elmondom. Mindenkit arra szólítottam fel (Márk 1:15-ben a bűnbánat szó eredeti 

értelme: gondolkodás-átalakítás), hogy alakítsa át gondolkodását. Most gondold át: 

Kérlek valamire benneteket, és nem adom meg hozzá a lehetőséget. Ha ezt tenném, 

alávalóbb lennék a legaljasabb embernél! 

Drága Gyermekem! Van nekem egy olyan megjelenési formám, amely a legtöbbet 

kell hogy jelentse számotokra. Ennek igazolását megtalálhatod a Bibliában (János 

14:23). Aki erre a megjelenési formámra teszi a hangsúlyt, az mindent megoldott 

életében. Igen, mert akiben Én otthonra leltem, annak feltétlenül megadom azt a 

megtapasztalást, amely élményszerűen igazolja, hogy Én vagyok igazi otthona annak, 

aki befogad Engem. Az a hazataláltság élmény, amit ez jelent, az az újjászületés! 

Drága Gyermekem! Szeretetem mindennap lehetőségeket ad neked arra, hogy 

felismerd: Istened ajándékozó Isten! 

Megáldalak az ISTENDICSŐÍTÉS LELKÉVEL!  « 

1523. MEG TUDOK GYÖKERESEN VÁLTOZNI? 

Kérdező: 

1. Végleg le kell írnom életemből azt, akit lelkem másik felének gondoltam? 

2. Bármikor lehet párbeszédet folytatni Jézussal? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. A földi élet kétségtelenül olyan birkózás, amelyben sérüléseket lehet kapni. E 

sérülések arra valók, hogy a lélek fejlődni tudjon a benső szabadság irányában. Igen, 



mert az élet szabadságharc! A kétségtől való megszabadulás az egység érdekében! A 

Velem való egység érdekében. Erre gondoltam Lukács 9:62-ben, 14:26-ban, 18:29-

ben. 

Ha azt gondolod lelked másik felének, aki által jobban át tudod adni magadat 

Nekem, akkor őt semmiképpen sem szabad elhanyagolnod. De ha azt veszed észre, 

hogy kevésbé tudsz Rám koncentrálni, Velem foglalkozni, Engem követni, 

sugallataimat felfogni és iránymutatásomat igenelni, ha ő veled van, akkor ennek ellent 

kell mondanod! Én nem vagyok helyettesíthető! Csak azt mondhatod lelked felének, 

akit Én küldök melléd azzal a megbízással, hogy Hozzám segítsen közelebb téged! 

Bensőleg szabaddá kell tehát válni mindentől és mindenkitől! Legalábbis erre kell 

irányulnia törekvésednek. Amennyire ez sikerül, annyira tudsz helyesen szeretni  

másokat és természetesen Engem is. 

2. PÁRBESZÉD-IMA mindig lehetséges. Az viszont, hogy másoknak megfelelő 

tanácsot tudjak adni általad, csak akkor lehetséges, ha a magad részéről mindent 

megtettél, hogy Engem jól megismerj. Csak annak tudom karizmává finomítani a 

benne megszólaló hangomat, aki e téren képességei határához ért. Vagyis mindent 

megtett, amit megtehetett. 

Tehát, aki olyan alázatos tanítványommá vált, hogy mindent képes vállalni Értem, 

s ugyanakkor nyitott arra, hogy állandóan tanuljon ne csak Tőlem, hanem RÓLAM is 

másoktól, az remélheti, hogy a Velem való állapotszerű kapcsolat prófétává avatja őt, 

vagyis bármikor szólhatok rajta keresztül. 

Meg kell azonban mondanom, hogy prófétáim magukra vonatkozóan nem szoktak 

soha kérdezni Engem. Nem, mert számukra nem érdekes, hogy mi lesz velük. Nem, 

mert tudják, hogy csak az történhet velük, ami prófétai szerepük beteljesítéséhez 

szükséges. 

Prófétáim akkor beszélnek Velem, amikor akarnak, és Én is akkor szólok hozzájuk, 

amikor akarok. Prófétáim nem rajonganak, nem törik magukat azért, hogy szóljak 

hozzájuk! Nem, mert tudják, hogy annak mindig az lesz a következménye, hogy rajtuk 

csattan az ostor. De ha szólok, akkor hallgatnak Rám. Tudják, hogy Én is mindig 

hallgatok rájuk, ha szólnak Hozzám! 

A PÁRBESZÉD-IMÁT mindenkinek ajánlom! Velem mindig tudsz úgy beszélni, 

ha akarsz, hogy az téged épít, buzdít és vigasztal! 

Megáldalak az ÉRTELEM és a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1524. A TE SZAVAD A LELKIISMERET SZAVA? 

Kérdező: 

1. Tőled van, ami eldönti bennem, hogy mi a helyes? 

2. Az a nagy öröm, amit álmomban átéltem, mit jelent? 

3. Áldozhatok gyónás nélkül? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



1. Lelkiismereted mikrofonján keresztül mindig Én szólok hozzád! De hangom 

ilyenkor soha nem kényszerítő! Szíved szeretete dönti el, hogy amit mondok, azt meg 

is halljad. 

2. Álmodban és ébrenlétedben egyaránt adok olyan jeleket, amelyek egyben 

erőforrások is. Nálam nélkül nem tehetsz semmit, de ezek a jelek éppen azt szolgálják, 

hogy át tudd élni: Veled és benned vagyok! És érted vagyok veled és benned! 

3. Az nem jelent semmit az erkölcs porondján, hogy valaki hiszi vagy nem hiszi a 

reinkarnációt. Jogosan egyetlen pap sem foglalhat ezzel kapcsolatban erkölcsi 

álláspontot. Tehát nem mondhatja azt sem, hogy bűn, ha valaki hisz ebben, és azt sem, 

hogy erény, ha valaki hisz ebben. 

A gyónás egy olyan formája a kegyelem áradásának, amelyben szeretetlenségeitől 

való megtisztulását élheti át az, akinek ez a Velem való találkozás rendelkezésére áll. 

Természetesen Én nem vagyok megkötözve a gyónás szentségével. Tehát e nélkül is 

tudtotokra tudom adni, hogy bűneitek meg vannak bocsátva vagy nincsenek 

megbocsátva. A szívbéke biztos jele annak, hogy bűneid meg vannak bocsátva. 

Bennem csak az tudja megtalálni szíve békéjét, akiben Én otthonra találtam (János 

14:23)! 

A szentáldozással kapcsolatban tanítványaimnak elmondtam, hogy számukra ez 

azért lehetséges, mert ők már tiszták a Tőlem kapott tanítás hatására. Tanításom 

elfogadásának ma is lélektisztító ereje van! 

Van azonban olyan, hogy valaki botrányt okozna, ha áldozni látnák, mivel senki 

nem lát bele a másik lelkébe, s vannak olyan jogi keretei a szentáldozásnak, amelyek 

viszont nyilvánosan közismertek. Ha pl. valaki nem templomban kötött házasságban 

él, annak nem ajánlom, bármennyire is tisztának érzi magát lelkileg, hogy olyan helyen 

áldozzon, ahol megbotránkoznának rajta. 

Drága Gyermekem! A te kérdéseidre adott válaszaim már a HANG 16-dik kötetét 

gazdagítják. Ezért ma már csak három kérdésére válaszolok azoknak, akik ilyen 

formában Hozzám fordulnak. 

A ti érdeketekben teszem ezt. Olvassátok el e könyveket! Azért íratom le 

gondolataimat, hogy másokat is segíteni tudjatok Hozzám, ne csak saját gondjaitok 

feloldása legyen számotokra a fontos! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

1525. SZERETNÉK VALAKIN SEGÍTENI! 

Kérdező: 

Egy sok betegségben szenvedő gyermeken szeretnénk segíteni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Minden betegség gyógyítható. Ami a legfontosabb, az az, hogy nektek is és a beteg 

gyermeknek is tudnotok kell a következőket: 

1. A hívőnek minden lehetséges. 



2. Bármit kértek az Én nevemben, megkapjátok. 

3. Az Én nevemben csak úgy lehet kérni, hogy „akaratod szerint” és nem úgy, 

hogy „ha akarod”! 

A ti karmátok és a gyermek karmája egy olyan meghatározott sors, amelyben a 

hogyanra kell tennetek a hangsúlyt, és nem a miértre. Vagyis, ami történik, abból azt 

kell kiolvasnotok, amit Én küldök nektek abban, és nem saját elgondolásotok döntheti 

el, hogy mi jó és mi nem jó. Titeket CSAK JÓ érhet! Ez a MEGVÁLTÁS! 

Örülök, hogy nem adtátok föl a harcot, és nem Istenre „bíztátok” a gyermek 

betegségét. Úgy Istenre bízni valamit, hogy ti már nem tesztek érte semmit, tehát Ránk 

hárítani a felelősséget, csak akkor szabad, ha ti már mindent megtettetek, amit 

megtehettetek! 

Hittel, imával még háborúkat is meg lehet szüntetni, hát hogyne lehetne egy 

betegséget! De a lényeg mindig ez: „Uram! Akaratod szerint gyógyítsd meg e 

beteget!” Senki ne higgye, hogy bárkinek is a karmájába bele lehet avatkozni! De 

igenis lehet odaállni szenvedő embertársaitok mellé, és igenis segíthettek abban, hogy 

a leglehetetlenebb körülmények között is megtalálja szíve békéjét, a Földön elérhető 

legnagyobb boldogságot. 

Ma a világ egyik legboldogabb embere az a személy, aki a ti országotokban is járt, 

illetve odavitték, mivel csak a fejét tudja mozgatni, s prédikált nektek arról, hogy bárki 

lehet boldog, ha Én benne élhetek. Amerikában milliók élnek a szavaiból! 

Bízzatok, de ne legyetek megkötözve saját elgondolásaitokkal! Bízzatok, és 

higgyétek el, hogy a szeretet körén belül valóban mindenható a ti mennyei Atyátok! 

Megáldalak benneteket a 

BIZALOM, a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

1526. ÉPÜLNI SZERETNÉK! 

Kérdező: 

1. Ki segített meg? 

2. Mi erősít belülről? 

3. Hol tartok? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A „honnan van”, „ki segített”, „mi erősít”, „kitől származik” és ehhez hasonló 

kérdések alapja nem más, mint üres kíváncsiság. Az ilyen kíváncsiság nagyon érthető, 

és foglalkoztathat is téged, de előbbre nem visz a lelki fejlődés útján. Nem, mert az 

ilyen kíváncsiságok mögött a legjobb esetben is az áll, hogy ne kelljen felelősséget 

vállalnod, hanem tudd áthárítani arra, akitől ezek erednek. Bármilyen aranyos vagy, 

bármennyire szeretlek, ezen a vonalon nem tudok veled együtt haladni. 

Nagyjából ezt kell mondanom az olyan kérdésekre is: „hol tartok”, „járjak-e ebbe 

a közösségbe”, „hogyan tovább”. Ezek mind olyan kérdések, amelyeket helyetted 

senki, az Isten sem tud megválaszolni, mivel a válaszok által történhet csak meg 



benned az a fejlődés, amelyet helyetted más meg nem tehet. Sem enni, sem inni, sem 

aludni, sem fejlődni senki nem tud más helyett! Csak a fejlődő élet értelmes élet, és 

csak az értelmes élet felelősségteljes élet. 

Minden problémád megoldásában benne vagyok, de egyet sem oldok meg 

helyetted. Imáid pontosan arra valók, hogy együtt éljünk, és semmiképpen sem arra, 

hogy helyetted éljek. És e tekintetben az életet nem a külső cselekvésekre értem, 

hanem a benső döntésekre, mivel élet csak azokban lehet. Cselekedni a gép is tud. 

Dönteni csak az, aki önálló szellemi lény. Persze, nem mindenben dönthetsz, hanem 

csak abban, hogy Velem vagy Nélkülem döntesz! Sorsodat sem kikerülni, sem 

megszüntetni nem tudod. Csupán arról lehet szó, hogy menekülésben vagy 

szembesülésben éled meg azt. Ha menekülésben, akkor tudnod kell, hogy Én senki 

után nem futok. Ha szembesülésben, akkor mindig számíthatsz Rám! 

Megáldalak a BIZALOM és az ERŐ LELKÉVEL!  « 

1527. NEM HAGYTAM EL AZ EGYHÁZAMAT 

Kérdező: 

1. Egyházamat el akartam hagyni, de visszaléptem. 

2. Kígyókkal küszködöm álmomban. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Először is örülök, hogy a menekülés helyett a szembesülést választottad. Hidd 

el, lelki fejlődésedet csak ez segítheti elő. Te legyőztél egy pszichikai kényszert, 

melyet ha nem győzöl le, akkor előbb-utóbb csöbörből vödörbe estél volna. 

Nyugodtan és boldogan menj el templomotokba, ha szíved oda vágyik! 

Győztesként mehetsz oda, és nem úgy, mint valami bűnös! Téged nem a kényelem 

akart elvinni, és egy felismerés hozott vissza. Neked inkább van ott helyed, mint 

legtöbbjüknek, akik ott vannak! 

De ne ítélj senkit! Magadat sem! Ismétlem: Örülök neked! 

2. Álmod a földi dogokból akar kiábrándítani. Azt akarja tudatni veled, hogy 

keresned kell az odafent valókat. Ha nem teszed meg önszántadból, akkor rá leszel 

kényszerítve olyan szenvedések árán, amit megúszhattál volna, ha önként vállalod. 

Az odafent valók keresése úgy indul reggel, hogy kérned kell magadra az Én 

áldásomat. Ez az áldás fog tudni adni annyi fényt napközben, hogy észrevedd 

szeretetem jeleit, melyek biztosítani akarják szíved békéjét. 

E jelek hordozói lehetnek könyvek, személyek, események egyaránt. Még a 

rosszban is képes leszel meglátni a lelki fejlődésed számára szükséges jót! Esténként 

adj hálát, köszönd meg Istenednek, őrangyalodnak gondoskodó szeretetét. 

Megáldalak a TÜRELEM és a BÉKE LELKÉVEL  « 



1528. NEM AVATÓDHATOK BE PÉNZÉRT? 

Kérdező: 

1. Sírós természetű vagyok. 

2. Hol rontottam el valamit? 

3. Pénzért nem szabad beavatódni? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ha valaki könnyen sír, annak lehet oka az, hogy gyenge idegzetű, és lehet oka 

az, hogy megkapta a könnyek adományát. 

Az ideggyengeség mindig azt jelzi, hogy baj van az isteni erényekkel. Vagyis a hit, 

remény, szeretet szorul erősítésre. Főleg a HIT! 

A HIT gyakorlás által erősíthető. Vagyis úgy kell cselekedned, mintha hinnél! 

Mintha elhinnéd, hogy valóban Isten gyermeke vagy, Isten érted van, őrangyalod azért 

Őrangyal, hogy őrizzen, az egész világ bedolgozik neked azért, hogy boldog légy, stb. 

Ha ezeket a VALÓSÁGOKAT valóban elhiszed, akkor előbb-utóbb minden 

ideggyengeséged megszűnik. 

A könnyek adománya viszont olyan benső tisztítást eredményez, amely 

megkönnyíti számodra az emberek jobb megértését, erősíti benned a készséget arra, 

hogy segítsd azokat, akik körülötted erre rászorulnak. Semmiképpen sem való arra, 

hogy mások többet foglalkozzanak veled! 

2. E kérdésedre is azt tudom mondani, hogy vizsgáld meg, mennyire él benned a 

fent említett három isteni erény. Főleg az a szeretet, amely állapotszerűen irgalomban, 

megbocsátásban és olyan önismeretben mutatkozik meg, amely megérteti veled, hogy 

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

Több öröm és kevesebb erőfeszítés! Nagyobb hangsúlyt kell tenned arra, hogy 

szeret téged az Isten, mint arra, hogy te szereted-e Őt! Nálad ez vezet teljes benső 

megújuláshoz. 

Aki nem a beavatódásra, hanem a szegények megsegítésére kész anyagi áldozatot 

hozni, azt Én sokkal jobban be tudom avatni, mint bármilyen beavató mester! Az vét 

súlyosan Ellenem, aki beavatásért pénzt kér. Aki pénzt ad, az azzal vétkezik, hogy 

pénzét nem a szegények megsegítésére adta. Az önámítás, hogy pénzért kapott 

beavatás után jobban tud majd segíteni a szegényeken. Az élet erre rendre rácáfol! 

Különbséget kell tudnotok tenni tanulás és beavatás között. A teológiákon pénzért 

tanítanak, és ez természetes. De nem szentelnek, tehát nem avatnak senkit pappá 

pénzért! A papszentelés ingyenes! Többször fordult már elő országotokban olyan, 

hogy valakit pappá szenteltek (ingyen!) anélkül, hogy a teológiát elvégezte volna. 

Drága Gyermekem! Hidd el, Én bárkit be tudok avatni minden beavató mester 

segítsége nélkül az Általam helyesnek tartott szerepbe, ha valaki az isteni erények 

szerint, tehát a hit, remény, szeretet szerint éli az életét! Ha pedig úgy látom, hogy a 

beavatandónak szüksége van arra, hogy beavató mester által történjen a beavatás, 

akkor küldök számára olyan mestert, aki nem kötődik a pénzhez. 



Nagyon szeretlek, és megáldalak az isteni erények, tehát a 

HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1529. KEZEMET MILYEN SZELLEMEK IRÁNYÍTJÁK? 

Kérdező: 

1. Szellemek irányítják kezemet. Hogyan biztosíthatom magam? 

2. Tehetségem kibontakozását várja tőlem Isten. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Tudatosan csak Nekem szabad kiszolgáltatni magatokat, különben ártó erők 

hatalmasodnak el rajtatok. Őrangyalaitok is az Enyémből veszik azt, amit adnak 

nektek! Már indulásban helytelen, ha valaki enged a csábításnak, és melenget magában 

olyan vágyat, hogy bárcsak médium lehessen. 

Aki médium, az tulajdonképpen próféta. Aki próféta, az nem kerülheti ki a prófétai 

sorsot! Ez pedig nagyon egy húron pendül azzal a sorssal, amelyet Nekem kellett 

átszenvedem közöttetek. A józan ész alapján inkább ódzkodni kell a prófétaságtól, 

mint vágyni utána! 

Értsétek meg! Aki az Én médiumom, az nagyon is észnél van! Ma divat kezd lenni 

közöttetek, hogy átadjátok magatokat a szellemvilágnak. E kinyílás csak nagyon rövid 

távon érdekes. Már középtávon is idegosztály várhat arra, aki nem Engem tett életében 

az első helyre, hanem valami szellemi kapcsolatot. 

Valamikor Én azt mondtam, hogy aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, 

hozzá megyünk, és lakást veszünk nála. Nem azt mondtam, hogy aki szeret Engem, azt 

majd összehozom valamilyen szellemmel. Nem, mert saját Lelkem árasztom reá! 

Ennek pedig mindig a gyümölcse: szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, 

hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás és lelki tisztaság (Gal. 5:22-23). 

Arra kérlek szeretettel, olvassátok, tanulmányozzátok az evangéliumaimat! 

Boldoggá mindenkit csak az tehet, ha ezekhez zárkózik fel. A többit bízzátok Rám! 

Mindannyitokat munkatársaimnak szeretnélek tudni. De ennek feltétele az, hogy ne 

ti akarjátok megmondani Nekem, hogy hogyan vegyem igénybe munkátokat, hanem 

engedjétek, hogy ezt Én tegyem meg. Nekem nagy szükségem van rátok. Legalább 

akkora, mint nektek Rám. Nálam nélkül semmit nem tehettek, és Én nálatok nélkül 

semmit nem tehetek. De legyetek szerények és nagyon értelmesek! Többször mondtam 

már, most újra mondom: az ember nyaktól fölfelé kezdődik! Józanok legyetek! 

Amit fontos tudnotok, azt mind elmondtam az evangéliumokban. Amit pedig 

csupán magjában mondtam el, mivel akkor nem volt még ott az ideje a megértésnek, 

azt kifejtem olyan szelíd, alázatos és szerény médiumokon keresztül, akik az életükkel 

igazolják, hogy Én élek bennük. Ezt várom el tőletek. Komoly reggeli és esti imát, 

amelyben Hozzám emelitek lelketeket, s engeditek, hogy mielőtt jóleső álmot 

bocsátanék rátok, megenyhítsem szívetek, s életetek gondjait átvállalva az Én életem 

folytatására avassalak fel benneteket! 



2. Mindenkit munkatársamnak szeretnék tudni. Minden tehetségedet, képességedet 

latba kell vetned. Nem tudok mit kezdeni a félgőzzel Mellém szegődőkkel! Egyik 

költőtök félszemű hunyorgóknak nevezte az ilyeneket. 

Nagyon szeretnék veled teljesen EGY lenni! Szeretném, ha Lelkem a te lelkedet 

éltetni tudná! De ehhez az kell, hogy ezt te is akard teljes szíveddel, teljes lelkeddel, 

teljes elméddel és minden erőddel! Az emberi szempontok, elvárások, tetszeni 

akarások, ezek mind akadályai annak, hogy szándékom szerint bejárd karmikus sorsod 

vonalait. Isten nem kevesebbre, mint Önmagára teremtett téged, és úgyis nyugtalan 

lesz szíved addig, amíg Bennem meg nem nyugszik! 

Várom a felzárkózásodat Hozzám! 

Megáldalak az ÉRTELEM, BIZALOM, TÜRELEM LELKÉVEL!  « 

1530. HOGYAN ÉLJEK TOVÁBB? 

Kérdező: 

1. Éjem tovább a megszokott, szürke életem? 

2. Lelkiismeretem bánt nagymamámmal kapcsolatban. 

3. Rossz erők hatnak rám. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ne hidd, hogy szürke az életed! Vagy inkább így mondom: Szürke ruhában is 

lehet nagyon gazdag életet hordozni. Ne a ruhára tedd a hangsúlyt! Életed nem lehet 

szürke, mivel az Én életem járja át! A szívedben lévő szeretet nem kevesebb, mint az 

Én életem jelenléte benned! Ha erre gondolsz, akkor megérted, hogy nem lehet szürke 

az életed. Nem, mert a te életed nem a tiéd, hanem az Enyém! Ha nem azzal leszel 

teljesen lefoglalva, hogy milyen vagy, hanem azzal, hogy kié vagy, vagyis, hogy az 

Enyém vagy, akkor öröm és béke járja át szívedet. 

2. Lelkiismereted nyugtalankodása is azt jelzi, hogy nem vagy akárki! De ne ugorj 

be az ősellenség trükkjeinek! A bűnbánat helyén való, de a bűntudat nem Tőlem van! 

A bűn lelki betegség. A bűnbánat gyógyító orvosság. A bűntudat ostobaság. Ostoba 

ember az, aki betegségéből kigyógyulva azon sopánkodik, hogy korábban beteg volt! 

Hidd el, hogy meggyógyultál, s e téren ne engedj az elbizonytalanítás ördögének! 

3. Az Enyéim mindig ki vannak téve rossz erők támadásainak (János 15:19). Ez a 

természetes! Ez jele annak, hogy nem a világ fiai közé tartozol, hanem Isten édes 

gyermeke vagy! Ha ezt megérted, akkor mindent megértettél! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1531. TÁRSAM LÉLEKBEN NEM TÁRSAM 

Kérdező: 

Társam egy másik világban él. 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Amikor a pénz, az alkohol, a paráznaság és a hazugság egymással összefog, akkor 

a sátáni világ egyértelművé válik ott, ahol Nekem kellene elfoglalnom a szívbékét 

biztosító méltó helyemet. 

Drága Gyermekem! A házasság elvben mindig szent dolog! De gyakorlatban azt 

élitek át, hogy minél szentebb dolog romlik el, annál pokolibb lesz életetek. Ezen 

nyilván Én sem tudok változtatni. Nem is tenne jót senkinek, ha Én is beállnék a 

narkotikumokat szaporítók közé! Nem! Így legalább reményetek lehet arra nézve, hogy 

szívetek békéjét Nálam megtalálhatjátok. Ez azt jelenti, hogy boldogtalan házasságban 

is lehet boldog az, aki élő kapcsolatot tud kiépíteni Velem. 

E kapcsolatnak van egy statikus és egy dinamikus oldala. A statikus oldala az, 

hogy állapotszerűvé kell tenned magad számára azt az igazságot, hogy téged soha 

semmi baj nem érhet, mivel Én szeretlek, és képes vagyok mindent javadra fordítani. 

Ha tehát azt éled meg, hogy valami baj ért, akkor tudnod kell, hogy ez csupán látszat, 

mivel a téged ért baj-csomagban, ha akarod, megtalálhatod azt a jót, amit rejtettem a te 

számodra! 

A dinamikus oldal éppen e csomag naponkénti kibontása! A Földön csak rejtve 

tudom eljuttatni hozzátok a számotokra fontos lelki értékeket. De el tudom juttatni! 

Természetesen csak annak, aki vállalja az Általam megkívánt gondolkodás-átalakítást! 

Tehát egy komoly szellemi munkát kérek mindenkitől, aki boldog akar lenni, aki az Én 

békémet el akarja fogadni, aki vállalkozik arra, hogy otthont találjak benne, aki el 

akarja fogadni azt, hogy csak Bennem van igazi otthona. 

Ha reggeli imáidban kéred életedre az Én áldásomat, ha esti imáidban főhelyre 

teszed azt, hogy válaszolj e föltett kérdésedre: az elmúlt nap miért volt jó neked?, 

akkor amilyen mértékben át tudod alakítani gondolkodásodat, olyan mértékben fogod 

tudni átélni az Én boldogító jelenlétemet! 

Az ne legyen előtted kétséges, hogy minden rossztól meg tudlak menteni téged, de 

a fájdalmaktól nem. Amint a fogorvosnál nem rossz éri, sőt kifejezetten jó éri a 

fogorvosi székben ülőt, de ez a jó fájdalommal jár, így az, aki beenged Engem 

önmagába, azt csak jó érheti akkor is, ha ez fájdalommal jár. 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1532. ÉRTELMETLEN FESZÜLTSÉGEK VANNAK BENNEM 

Kérdező: 

1. Drukkoló típus vagyok. 

2. Van egy üzleti tervem. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Olyan hiúsági komplexusod van, amely az általad említett testi tünetekben 

jeleníti meg magát. 



A hiúság olyan lelki betegség, amelyből kigyógyulni csak az tud, aki vállalja az 

értékrendjének felülvizsgálatát és átértékelését. 

A hiú ember rövidtávon gondolkodik. A rövidtávon történő gondolkodás 

önmagában nem baj! Mindenkinek csak rövidtávon van lehetősége kézben tartania 

sorsvonalát. De problémát jelent olyankor, ha nem Velem, hanem az emberi 

véleményekkel tartja önmagát állapotszerűen kapcsolatban. Tehát ezen kell 

változtatnod! 

Ezt közvetlen úton elérni nem lehet, csak közvetve. Tehát nem eredménye egy 

döntésnek, hanem egy megvalósítandó feladat következménye. A feladat pedig, 

aminek ez következménye lehet, nem más, mint átelmélkedése a Velem való élő 

kapcsolatnak. Aki eljut annak belátására, hogy a Nekem tetszésnél nincs fontosabb az 

életében, annak számára az emberi szempontok elhalványulnak, súlyuk csökken, sőt 

egy idő után meg is szűnik! 

Hiúság ellen tehát nem lehet közvetlenül harcot indítani. Az e téren elérendő 

pozitív eredmény nem elhatározás kérdése, hanem kemény szellemi munka 

következménye! Ezt kell vállalnod, ha lelkileg pozitív eredményt akarsz elérni. 

2. Minden üzleti vállalkozás egyben rizikó is. Egy üzleti vállalkozásnak erkölcsi 

értékét az adja meg, hogy milyen CÉLLAL indította el ezt a vállalkozó. Érthető, hogy 

nem minden vállalkozásra adom áldásomat. De az is természetes, hogy feltétlenül 

mellette vagyok azoknak, akik Mellettem vannak, és Velem akarnak együttműködni. 

E második kérdésedre adott válaszom teljesen szinkronban van az elsővel! 

Szellemi munka nélkül nincs fejlődés! Illetve csak olyan szenvedések árán van 

fejlődés, melyeket ki lehetett volna kerülni bizonyos önként felvállalt szellemi munka 

elvégzése által! 

Megáldalak az OKOSSÁG és a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1533. SZERETNÉK JÖVŐBE TEKINTVE ÉLNI! 

Kérdező: 

1. Édesapám halálát nem tudom feldolgozni. 

2. Hogyan tudnám lezárni a múltat? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nem könnyű elfogadnotok azt a kijelentésemet, hogy nincs halál, amikor a 

felszínen azt tapasztaljátok, hogy van. Nem könnyű mélyre ásnia annak, aki lelke 

mélyén nem is akar szembesülni azzal a valósággal, hogy minden ember halálra ítélt 

ember olyan értelemben, amilyen értelemben minden találkozás az elválás kezdete, és 

minden elválás egy olyan halál, ami csak időhosszban szokott különbözni attól a 

haláltól, amit temetéssel szoktatok lepecsételni. 

Nem könnyű elfogadnotok, hogy nem egymásra vagytok teremtve, hanem Istenre. 

E téren is mindenki válaszút előtt áll. Vagy vállalja ennek átgondolását, vagy 

megszenvedi ezt a megváltozhatatlan igazságot. De sem kikerülni, sem egyszerű 



döntéssel, elhatározással megsemmisíteni ezt nem lehet. Csak feldolgozni! Menekülni 

vagy szembesülni! Harmadik út nincs! 

Elég szomorú dolog az, hogy mind eszetekkel, mind szívetekkel tudjátok, hogy aki 

„meghalt”, annak sokkal jobb, mintha még itt maradt volna a földön, mégis fájlaljátok. 

Az biztos, hogy ez nem annak a szeretetnek a jele, amit Én hoztam el közétek, és nem 

annak a békének a jele, amelyet mindenkinek felajánlottam, amikor azt mondtam, hogy 

az Én békémet adom nektek, és ezt nem úgy adom, ahogy a világ adja a békét nektek. 

2. Aki a múltban él, az valótlanságban él, mivel múlt semmiképpen sem létezhet 

olyan értelemben, hogy károsan tudna hatni azokra, akik hisznek Bennem. Én csak 

azokkal tudom megosztani békémet, akik arra keresnek választ, hogy miért jó nekik az, 

ami valaha velük történt. Aki nem így áll hozzá a múltjához, az képtelen a 

gondolkodás-átalakításra, mert vagy meg akarja változtatni a megváltozhatatlant, vagy 

meg akarja semmisíteni. Az ilyen ember ne várjon Tőlem megoldást, mert Én csak 

azokon tudok könnyíteni, akik vállalják a gondolkodás-átalakítás szellemi munkáját. 

Ezt helyette Isten sem tudja elvégezni! 

Drága Gyermekem! Ha valóban elhiszed azt, hogy van Isten, és ez az Isten jó, 

akkor tudnod kell, hogy még az ördög is csak a te érdekedben tud működni, ha te 

Istenhez tartozol. Isten a szeretet körén belül mindenható, és mindazok, akik Istenhez 

tartoznak, csak jól járhatnak, bármi történjék is velük! Aki Isten oldalán áll, az mindig 

a GYŐZTES oldalán áll! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1534. NÖVEKSZIK BENNEM A DEPRESSZIÓ 

Kérdező: 

Egyre jobban elhatalmasodik rajtam a depresszió. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Bizonyára már sok tanácsot kaptál arra nézve, hogy hogyan tudnál felszabadultabb 

lenni e nyomott hangulatodból, ami mindig falnak ütköztet téged. Én most egy olyan 

tanácsot adok, amit józan eszeddel és az eddig kapott tanácsokkal nem tudsz egy kalap 

alá tenni, mert szinte pontosan ellenkezője annak, amit eddig mások neked jónak 

véltek. Ajánlatom a következő: 

Járj gyakran temetőbe! Nézz gyakrabban a keresztre! Gondolatban járd végig az 

Én kereszt-utamat! Ha egyszer módod lesz rá, menj el Sükösdre, és nézd végig az Én 

szenvedésemet. Minden hónap első péntekén tanúja lehetsz ott ennek! Amennyire 

rajtad áll, ne a vidám, hanem a tragikus dolgokat engedd magadra hatni! 

Ezt a gyógymódot ti magyarok úgy szoktátok mondani: „Kutyaharapást a 

szőrével!” 

Én most nem vigasztalgatlak, mert annak nincs is értelme. Te Hozzám fordulták, 

hát elmondtam neked, hogy mit tégy! 



Megáldalak Önmagammal! Vagyis azzal a magatartásommal, sorsommal, ami a 

legmostohább volt földi életemben. 

SZERESSÜK EGYMÁST!  « 

1535. NEM VAGYOK ELÉG RUGALMAS 

Kérdező: 

1. Lejárt édesapám ideje? 

2. A volt férjemmel kapcsolatban nem látom a helyes megoldást. 

3. Nehezen alkalmazkodom. 

HANG: 

 » Gyermekem! 

Gyakran hiába szeretnék konkrét válaszokat adni kérdéseitekre, legtöbbször arra 

kényszerülök, hogy olyan általános irányelveket mondjak, amelyeket nektek kell 

magatokra alkalmaznotok, mert Én nem tehetem meg ezt helyettetek. Így vagyok most 

veled is! 

1. Minden élő számára megváltozhatatlan törvény az, hogy fejlődnie kell! Ha nem 

vállalja önként, akkor rákényszerül szenvedések árán. A szellemi lények számára a 

fejlődés másik neve tanulás! Sokan éppen abba halnak bele, hogy nem vállalják az élet 

iskolájában azt a tanulást, ami gondolkodás-átalakítást kíván, mivel tudják, hogy ez 

együtt járna különböző érzelmi kötődések eloldásával. 

Teljesen édesapádon múlik, hogy mikor hal meg! Nem olyan értelemben, hogy ő 

előre meghatározhatja ennek idejét, hanem olyan értelemben, hogy tőle függ, mennyire 

vállalja másképpen látni, vagyis az Én szememmel látni az életét. 

2. Volt férjeddel kapcsolatban szintén neked kell bizonyos elveket magadra 

alkalmaznod, mivel a felelősséget nem háríthatod át senkire, tehát az Istenre sem! 

Bárkivel kapcsolatban csak akkor lehet felelős döntést hozni, ha a másik fél 

szempontjait is tudomásul veszi az egyik, és az egyik szempontjait a másik. 

Írod, hogy birtokolni akar téged volt férjed. Te is tudod, hogy mindenkit csak 

annyira lehet birtokolni, amennyire ebbe a másik beleegyezik. Szabadságharc nélküli 

kapcsolat nem létezik! Még Nekem is meg kellett harcolnom saját szabadságharcomat 

Édesanyámmal, pedig Mária nem volt akárki! Az evangéliumokban minden hely, 

amely kettőnk találkozását írja le, erről tanúskodik! 

Mindenkor döntő elv ez: Nem menekülni, hanem szembesülni! 

3. Megalkudni soha nem szabad! De alkalmazkodni mindig késznek kell lenned! 

Ez bölcsesség kérdése, amiért imádkoznod kell! Olvasd el Jakab 1:5-öt! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1536. MAGAMRA MARADTAM 

Kérdező: 

Férjem elhagyott, és gonosszá vált. 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Téged az foglalkoztat, hogy hogyan lehet valaki olyan, mint férjed, és 

megváltozhat-e egy ilyen ember. 

Mindaddig, amíg ilyen gondolatok foglalkoztatnak, nem fogod tudni helyreállítani 

lelked egyensúlyát. Nem azért, mert szereted férjedet, hanem azért, mert vársz tőle 

valamit. 

Ha te boldog akarsz lenni úgy, ahogyan Én azt öröktől fogva elgondoltam rólad 

(Másképpen nem is lehetsz! Senki nem lehet másképpen boldog, csak úgy, ahogy Én 

elgondoltam!), akkor nem férjedtől, hanem Tőlem kell várnod a magad számára életed 

megoldását. 

Ezt Én fel is ajánlom neked! Nem kell mást tenned, mint elhinned, hogy van Isten, 

és ez az Isten jó. Ha ezt valóban elhiszed, akkor már meg is oldottál mindent. Igen, 

mert akkor nem az fog foglalkoztatni téged, hogy miért olyan a másik, amilyen, hanem 

az, hogy miért JÓ AZ NEKED, hogy a másik olyan, amilyen! Az, hogy ez jó neked, az 

nem lehet kétséges, ha elhiszed, hogy van Isten, és ez az Isten jó! Mivel Isten a szeretet 

körén belül mindenható! 

Maga Isten sem jöhet rá helyetted, hogy miért jó minden, ami veled történik, ha 

egyszer az Övé vagy. Nem jöhet rá helyetted senki, mint ahogy senki nem ehet 

helyetted, ha éhes vagy, nem ihat helyetted, ha szomjas vagy, nem pihenhet helyetted, 

ha fáradt vagy! Az ehhez szükséges gondolkodás-átalakítást neked kell elvégezned 

magadon! 

Ha vállalod e szellemi munkát, tehát azt, hogy megkérdezed magadtól, miért jó az 

neked, hogy férjed olyan gonosz, akkor lelki fejlődésed vonalán minden problémád 

előbb-utóbb megoldódik. Ha nem tudsz értelmeddel rájönni, akkor el kell hinned, hogy 

ez neked jó, mint egy gyermek, ha édesanyjától keserű orvosságot kap, akkor 

bármilyen keserűnek érzi is, ennek ellenére tudja, hogy az neki jó, mert édesanyjától 

kapta. Így voltam Én keresztre-feszítésem előtt, mikor ezt mondtam: „Ne igyam ki a 

kelyhet, amit az Én Atyám ad Nekem?” (János 18:11). Az emmauszi tanítványaimnak 

meg is magyaráztam, hogy csak így mehettem be dicsőségembe (Lukács 24:25-26)! 

Drága Gyermekem! Ne légy szomorú! Nagyon szeretlek, és csak azt engedem meg 

életedben, ami javadra válik (Róm. 8:28)! De ezt el kell hinned, különben soha nem 

leszel boldog! Örüljünk egymásnak! Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1537. ÁTOK ALATT ÉLEK? 

Kérdező: 

Átok vagy rontás van rajtunk? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Csak akkor tudok segíteni rajtad, ha elhiszed azt, amit mondok. Ha nem hiszed el, 

akkor kár volt Hozzám fordulnod! 



Hidd el, hogy szó sincs semmiféle átokról és semmiféle rontásról! Egyszerűen 

arról van szó, hogy nem belülről indultok el kifelé, hanem kívülről befelé. Ez azt 

jelenti, hogy boldogságotokat másoktól várjátok, és nem Tőlem! 

Gondold el! Másoktól még Én is csak pofonokat, gúnyolódásokat, leköpdöséseket, 

megkorbácsoltatást, keresztre-feszítést kaptam, pedig igazán mindenkinek csak jót 

tettem! És pontosan azért voltam mindig boldog, tehát azért volt szívemben béke, mert 

belülről indultam el kifelé, tehát gondolataimban mindig az volt, hogy ami kívülről ér, 

az csak javamra válhat (Lukács 24:25-26)! Ha kívülről indultam volna el, akkor 

állandóan elégedetlenkedtem volna. De mert tudtam, hogy mindig jót akarok, ezért azt 

is tudtam, hogy az Én mennyei Atyám, aki még hajam szálait is számon tartja, soha 

nem engedné meg, hogy olyasmi érjen, ami nem válik javamra! Így van ez veled is, és 

így van mindenkivel, aki hiszi, hogy van Isten, és ez az Isten a szeretet körén belül 

mindenható! 

Maga az egész pokol sem tud ártani annak, aki szeret Engem! Én legyőztem a 

világot. De e győzelemnek valóságát el kell hinned! Tehát mindig azt kell kérdezned 

magadtól, hogy miért jó az, amit te és mások is a te részedre rossznak gondoltak. 

Neked tudnod kell, hogy semmi nem lehet rossz, amit az Én Atyám megenged. Ezért 

jó az Isten! Ha valaki nem hajlandó így gondolkodni, ha valaki nem hajlandó törekedni 

arra, hogy úgy gondolkodjon, mint Én, azon az Isten sem tud segíteni! 

Nincs tehát sem átok, sem ártás, csupán helytelen gondolkodás van, s aki akar, az 

képes az Én erőm segítségével másképpen látni, másképpen gondolkodni. 

Környezeted, körülményeid arra szólítanak fel, hogy Nálam, és ne kívüled keresd 

benső békédet, ami itt a Földön elérhető legnagyobb boldogság! 

Megáldalak a BENSŐ LÁTÁS KEGYELMÉVEL!  « 

1538. SZERENCSÉTLEN VAGYOK! 

Kérdező: 

1. Apám mért hagyott el? 

2. Miért nem sikerül nekem semmi? 

3. Férjem állhatatlan. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Vannak olyan szerencsétlen emberek, akik nem akarnak felelősséget vállalni 

tetteikért. Az ilyen ember nagyon rövidlátó! Előbb-utóbb mindenki szembesülni fog 

azzal, ami elől menekül. Apád sem kerülheti el ezt a szembesülést. 

Ami számodra fontos, az az, hogy el kell hinned, nem jártál rosszabbul amiatt, 

hogy ő elhagyott, mintha nem hagyott volna el! Sajnos, a ti fantáziátok nagyon széppé 

tudja tenni azt, mi esetleg lehetett volna! Ne dőlj be ennek! Inkább adj hálát azért, ami 

történt, mert a te sorsodba nem véletlenül szövődött bele ez a szál. 

2. Az pedig egészen biztos, hogy túlzás, amikor azt mondod, hogy neked nem 

sikerül semmi! Az önnevelésnek egyik nagyon fontos alapja az, hogy meglássátok 



azokat az értékeket, amelyeket naponta küldök különböző csomagolásban. Ha Irántam 

való szeretettel szemlélitek az eseményeket, akkor feltétlenül meg fogjátok látni, hogy 

nem feltétlenül az a jó, amit ti láttok jónak, hanem az, amit Én látok jónak nektek. Ha 

többször felteszed magadnak e kérdést: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!”, akkor 

idővel helyére tudod majd tenni a dolgokat, és nem úgy fogod látni életedet, mint 

amiben semmi sem sikerül. 

3. Férjeddel kapcsolatban csak neki tudnám megmondani, hogy hogyan tudna 

állhatatos lenni. Neked csak azt tudom mondani, hogy neked mi a teendőd ezzel 

kapcsolatban. 

Az semmiképpen, hogy meg akard nevelni őt! Csak arról lehet szó, hogy keresd és 

az Én segítségemmel megtaláld a megbékélés szavait. Te magadnak akkor teszed a 

legjobbat, ha kerülöd a veszekedéseket! De nemcsak magadnak teszel ezzel jót, hanem 

mindazoknak, akik vágyakoznak az Én békém után! Ha van béke benned, akkor ez 

kiárad, s más emberekre is jótékony hatással tudsz lenni. 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1539. MINDENTŐL FÉLEK! 

Kérdező: 

1. Naivitásom áldozata lettem. 

2. Lehallgatják lakásomat. 

3. Már mindentől félek! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A naivitásnak rövidtávon sok hátránya van, de csak rövidtávon! Igen, mert aki jó 

szándékúan naiv, az feltétlenül nagy lehetőség előtt áll a lelki fejlődés tekintetében. 

Fejődésed irányvonalát mondom el neked a következő két problémáddal kapcsolatban. 

2. Mindenkinek lehallgatják nemcsak telefonját, de még a gondolatát is! Közted és 

a többi ember között egyik lényeges különbség az, hogy ők nem tudják, nem 

gondolkodnak el ezen, te pedig szinte rákényszerülsz, hogy foglalkozz ezzel. 

Nem mese az, hogy minden szavatokról, gondolatotokról számot kell adnotok! 

Sajnos, ezt olyan könnyedén fogjátok fel, mert nem érzitek a súlyát! Adj hálát azért, 

hogy te legalább ráeszmélhetsz szavaid és tetteid következményeire. Ne hidd, hogy 

akár Én, akár az ég angyalai, vagy akár sötét szellemek, csak azért, mert nem vagyunk 

földi emberek, kevesebbet számítunk e téren, mint ti egymásnak! Igenis, mindenkit 

lehallgatnak, és boldog ember az, aki nemcsak nem nyugtalankodik emiatt, hanem 

hálálkodik, és vigyáz, hogy lehetőleg csak olyat mondjon, amit bárki hallhat! 

3. Az a lelkiállapot pedig, amely félelmet hordoz amiatt, hogy valami baj érheti 

lakásotokat, arról tesz tanúságot, hogy nagyon a mulandó földi, anyagi dolgokhoz 

kötött még a lelked, s arra szólít fel, hogy változtass ezen önként, mert ha nem, akkor 

egészen tönkre fogsz menni idegileg. Már eddig is ez a megkötözöttség az oka annak, 

hogy nyugtalan vagy! 



Drága Gyermekem! Sokkal jobban át kell élned azt a valóságot, hogy benned élek 

Én, aki legyőztem a világot! Veled csak olyasmi történhet, amit Én megengedek! Én 

pedig – ha csak egy kicsit is hiszel Bennem, akkor ez világos előtted – csak olyat 

engedek meg, ami feltétlenül javadra válik! Ha ez nem lenne így, akkor az Isten nem 

lenne a szeretet körén belül mindenható! 

Ez akkor is igaz, ha te ezt nem látod be! Ha vállalod azt a gondolkodás-átalakítást, 

amelyet kérek, akkor magad is rájössz, hogy a körülményeid a legjobbak arra, ami 

lelked fejlődésére szükséges Bennem! 

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

1540. TESTVÉREMRŐL ÉS MAGAMRÓL 

Kérdező: 

1. Öcsémről kérdezem a HANG-ot. 

2. Jövőmet illetően kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Véletlenek nincsenek. Amikor valaminek eljön az ideje, akkor annak meg kell 

történnie, akár akarja valaki, akár nem. Az mellékes, hogy egy szükségszerű esemény 

milyen eszközök következtében valósult meg. Legtöbb esetben az eszközökkel való 

törődés nem a szeretetet, hanem a gyűlöletet és a nyugtalanságot ébreszti fel, s 

megindítja a fantáziálást, amelyre az ördög is tud hatni, s ugyanakkor semmit nem 

változtat az esemény megtörténtén. 

Bizonyos értelemben van fatalizmus. Ez főleg a születés és a halál időpontjával 

kapcsolatban figyelhető meg. Ismétlem: véletlen nincs!, és csak halálra ítélt ember 

létezik a Földön! 

2. Az eddig megjelent HANG-könyvek gyakran hívják fel figyelmeteket arra, hogy 

konkrét döntéseitekbe ha csak egy kicsit is beleszólnék, akkor minden felelősséget 

Magamra kellene vállalnom ilyenkor. Ezt pedig semmiképpen sem tehetem meg, mivel 

éppen döntéseitek felelős volta teszi számotokra lehetővé azt a lelki, szellemi fejlődést, 

amely a földi életetek vezérfonala! 

Megáldalak a BIZALOM és BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1541. SEGÍTSÉGET KÉREK! 

Kérdező: 

Tele vagyok gonddal, problémákkal. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Én csak azon tudok segíteni, aki kiszolgáltatja magát Nekem! Te akkor 

szolgáltatod ki magadat Nekem, ha megpróbálsz úgy élni, mintha elhinnéd a 

következőket: 



Benned élek, és mivel érted élek benned, veled csak az történhet, amit Én 

megengedek. Én csak azt engedem meg, ami lelked javára válik. Én legyőztem minden 

rosszat, ezért téged csak jó érhet! Ha te ezt nem látod be, ez akkor is IGAZ! 

Bármi történik veled vagy benned, csak azt kérdezheted, hogy az miért jó neked. 

Igen, mert neked minden jó, ami téged ér! Nem azért, mert te jó vagy, hanem azért, 

mert Én jó vagyok, és mérhetetlenül szeretlek! 

Magadnak akkor teszed a legjobbat, ha nem magaddal foglalkozol, hanem azzal a 

munkával, amivel éppen foglalkoznod kell! Minél kevesebbet törődsz magaddal, annál 

többet tudok Én törődni veled. Ez utóbbit nem mindenkinek ajánlom, de neked IGEN! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1542. URAM, IRGALMAZZ! 

Kérdező: 

Bocsánatot kérek Jézustól. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Én elméletből, te tapasztalatból tudod, hogy amikor olyan magatartást tanúsítasz, 

amely nem egyezik szerető szívemmel, akkor ezzel önön lelkeden ejtesz olyan sebet, 

amelynek gyógyítására aztán te kevésnek bizonyulsz. Olyan ez, mint mikor valaki egy 

magas ház tetejéről leveti magát, de visszamenni oda önerejéből már képtelen. 

Igaz, Nekem is fájdalmat okoz mindenki, aki önmagának rosszat tesz, mivel aki 

szeret, annak nagyon tud fájni a szeretett lény öncsonkító, önpusztító viselkedése. 

Atyámmal és kettőnk Szellemével, Lelkével boldogságra teremtettünk benneteket, és 

nemcsak a ti szívetek nyugtalan, amíg Bennünk meg nem nyugszik, hanem a Mi 

örökké és korlátot nem ismerő boldogságunk mellett kimondhatatlan a fájdalmunk 

olyankor, amikor látjuk, tapasztaljuk, hogy valamelyik gyermekünk saját 

boldogságának, önmagának ellenségévé válik. 

De minden megváltozik, amikor egy önmaga által megsebzett szív Hozzám fordul! 

Szívem fájdalma olyan örömlánggal lobban fel ilyenkor, hogy az egész Mennyország 

örömünnepet zeng ennek láttán. Ez jelenti azt, hogy nagyobb az öröm egy megtért 

fölött, mint kilencvenkilenc igaz miatt (Lukács 15:7). 

Nagyon szeretlek, és megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!  « 

1543. VÁROM JÉZUS SZAVAIT! 

Kérdező: 

Szólj hozzám! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Mindennap szólni szeretnék hozzád! Higgy a párbeszéd-ima valóságában! Ha 

egyes szám második személyben olyan mondatokat mondasz magadnak, amelyek 



építenek, buzdítanak, vigasztalnak, akkor e mondatokat nem magad találod ki, hanem 

Én sugallom benned neked! Hidd el, hogy benned élek (János 14:27)! Ha ezt valóban 

elhiszed, akkor ebből egyértelműen következik, hogy cselekvő módon élek benned. E 

cselekvő módnak legegyszerűbb megnyilatkozása az, hogy szólok hozzád! 

Az ősellenség mindent elkövet, hogy elbizonytalanítson benneteket. Ne ülj föl 

neki! 

Azzal fejezem be, amivel elkezdtem: Mindennap szólni szeretnék hozzád! 

Mindennap szeretnélek építeni, buzdítani, vigasztalni! Tedd ez lehetővé Számomra! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1544. VOLT FÉRJEM MIATT SZENVEDEK 

Kérdező: 

1. Mit lehet tenni elhagyott férjem gonoszkodásai ellen? 

2. Nagy bajban van egy ismerősöm. Iszákos a társa. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az a fájdalom, ami a te szívedet átjárja, az átjárja az Én szívemet is! Valami 

iszonyú az, amit a test rabjai rombolni képesek ott, ahol élnek, vagy inkább úgy 

mondom, vegetálnak! Igen, mert életnek egyáltalán nem lehet nevezni azoknak a 

menekülését, akik leírták maguk részéről azt a felelősségre vonást, ami mindannyitokra 

vár. 

Neked nem áll rendelkezésedre más fegyver, csak az a kettő, amit adtam: az 

okosság és az óvatosság! Emellett hinned kell, hogy Részemről mindent elkövetek, 

hogy megtaláld szíved békéjét. Ez nemcsak lehetséges, hanem szinte kötelező is 

számodra, mert ehhez minden eszköz rendelkezésedre áll. 

Nagyon fontos, hogy abból a megváltozhatatlan igazságból indulj ki, amely szerint 

nem a körülményeid megváltoztatására kell tenned a hangsúlyt, hanem szemléleted 

megváltoztatására. Senki nem képes megtalálni szíve békéjét úgy, hogy kívülről indul 

el befelé. Csak úgy, hogy belülről indul el, és nem is annyira kifelé, mint inkább 

látásának megváltoztatására. Tehát belül kezd dolgozni önmagán! 

Az önismeretnek csak egyik fele az, amikor valaki tisztában kezd lenni 

tulajdonságaival. A másik fele az, amikor hozzámérve magát körülményeihez, 

meglátja azt, hogy mi az a teendője, mi az a kiút a problémákból, amely szívbékét 

eredményez. 

Azt ajánlom, hogy beszélgess többször saját szavaiddal Velem. Vedd komolyan a 

párbeszéd-imát, melyet a HANG 1. könyvben bőven kifejtettem. Feltétlenül tudok 

olyan építő, buzdító, vigasztaló szavakat sugallni, amelyekre nagyon szükséged van! 

2. Ami e második kérdésedet illeti, arra kérlek, légy nagyon óvatos! Mindenkinek 

önmagának kell saját karmáját végigszenvednie annak érdekében, hogy fejlődjék 



lelkileg. Vigyázz, nehogy úgy járj, mint az, aki segíteni akar egy fuldoklón, s 

mindketten megfulladnak! Nem elég a jó szándék! Nagyon fontos a bölcsesség! 

Én senkinek nem engedek erején felüli keresztet hordozni! Ha a látszat mégis ezt 

mutatja, akkor növelem az erőt! De olyan nem lehetséges, hogy valakit egy másik 

miatt engednék lelkileg tönkremenni! Ilyesmit feltételezni Rólam, ez egyenesen 

KÁROMKODÁS! Általam mindenki megtalálja azt az erőt, azt a lelki békét, ami bár 

együtt járhat bármilyen nagy szenvedéssel, mégis boldogságot, szívbékét jelent a 

Földön. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1545. ÚJJÁSZÜLETÉSRE VÁGYOM! 

Kérdező: 

1. Jól építem magamba tanácsaidat? 

2. Furcsán érzem magam. Vágyom az újjászületésre. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A földi életed folyamatában ketten szőjük boldogságod fonalát. Én akkor is 

dolgozom ezen, amikor te alszol, vagy éppen olyasmivel vagy elfoglalva, ami 

lehetőséget sem ad arra, hogy befelé figyelj. 

Fontos, hogy minden reggel azzal a szándékkal indulj neki a napnak, amely azonos 

az Én szándékommal. Az Én szándékomat megtalálhatod a Gal. 5:22-23-ban. Tehát a 

Lélek gyümölcseit kell érlelned mindennap! 

2. Az újjászületéssel kapcsolatban a te munkád a vágyakozás, az Én munkám a 

megvalósítás. Megáldom benned ezt a vágyakozást, hogy ne csupán furcsa érzés 

legyen, de megélt, tapasztalati valóság az, hogy Bennem nem lehet csalódni, hogy Én 

mindig tökéletes munkát végzek, hogy ne hiába vágyakozz arra, aminek ha eljön az 

ideje, akkor az egyértelmű, boldogító élmény is legyen számodra. 

Megáldalak SZENTLELKEM GYÜMÖLCSTERMŐ EREJÉVEL!  « 

1546. MIKOR KELL GYÓNNI, ÉS HOGYAN KELL ÁLDOZNI? 

Kérdező: 

1. Miért elég negyedévenként gyónni? 

2. Nem áldoztattak meg térdelve. Miért? 

3. Férjemet választottam leányom helyett. Jól tettem? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A te egyházadnak van olyan előírása, amely szerint bűneidet minden 

esztendőben meg kell gyónnod, és az Én oltáriszentségi jelenlétemmel legalább húsvét 

táján egyesülnöd kell. 



Legalább egyszer tehát előírás szólít fel a gyónásra! Ha valaki belül arra kap 

indítást, hogy többször is végezzen szentgyónást, ám tegye, de senki sem a 

szentgyónások által lesz kedves Előttem, hanem a szívében átélt és gyakorlatban 

megtapasztalható szeretete által! 

A gyakori gyónásnak több a veszélye, mint az előnye! Veszélye az, hogy csökken 

az átélt bűnbánat intenzitása, illetve átesik a gyónó az ellentétes oldalra, vagyis 

aggályossá válik, s nem Isten irgalmára épít, hanem saját, bűnöket bogarászó 

precizitásának válik áldozatává. Még a havonkénti gyónás, az úgynevezett ájtatossági 

gyónás is hord magában ilyen veszélyt. 

Neked feltétlenül elég, ha negyedévenként végzel szentgyónást! Vedd komolyan az 

esti imát, az esti lelkiismeretvizsgálatot, és akkor még a negyedévenkénti gyónás sem 

szükséges. De egyházadnak előírását, a legalább évenkénti gyónást feltétlenül tartsd 

meg! 

2. A térdelve történt áldozással kapcsolatban azt kell mondanom, hogy soha nem jó 

az, ha valaki kilóg a sorból! Ott, ahol állva áldoznak a többiek, te is így áldozz! Nem a 

testhelyzet a lényeg, hanem a lélek állapota! Nemcsak állva, de fekve is lehet nagyon 

összeszedetten áldozni! Gondolj a betegekre. És nagyon slendriánul, figyelmetlenül 

lehet térdelve is áldozni! Sőt, a megtévesztés szándékával is! Országotokban volt olyan 

– valamikor erről az újságok bőven cikkeztek – hogy valaki, aki naponta térdelve 

áldozott, feldarabolta saját élettársát! Most nem térek ki részletesen arra, hogy 

elítélésemkor, mikor gúnyolva térdet hajtottak Előttem, ennek arcátlanságát nem is 

leplezték! 

Jól tette tehát az a pap, aki nem áldoztatott meg, amíg térdeltél! 

3. De te is nagyon jól tetted, hogy férjed mellett döntöttél leányod helyett. Egy 

házasságban az a normális, az az Istennek tetsző, ha a házastársak sokkal közelebb 

tudják egymáshoz magukat, mint gyermekeikhez! Elsősorban nem a szülőnek kell 

ragaszkodnia a gyermekhez, hanem a gyermeknek a szülőhöz mindaddig, amíg a 

gyermek a szülei kenyerét eszi. Boldog az a szülő, aki időben el tudja engedni 

gyermekét, és boldog az a gyermek, aki időben el tudja engedni szüleit, hogy 

házastársához ragaszkodjék! Mert sem gyermeket, sem szülőt nem szabad a házastárs 

elé helyezni! Mint ahogy sem gyermeket, sem szülőt, sem házastársat nem szabad 

Elém helyezni! 

Nem sorrendet akarok felvázolni, hanem RANGSORT! E kettő között nagy 

különbség van! Ez annyit jelent, hogy Isten nem sorrendben az első, hanem minden 

sorrend FÖLÖTT áll! A házastárs-kapcsolat fölött is! A gyermek és házastárs 

kapcsolatban sorrend áll fenn. Tehát a házastárs megelőzi a gyermeket, de nem áll 

fölötte! Nem, mert ha Isten kifejezetten azt kívánja, hogy esetenként nem a házastársra, 

hanem a gyermekre kell tenni a hangsúlyt, akkor ezt kell tenni. Ez csak akkor van így, 

ha a házastárs kifejezetten az Én ellenségemmé válik, míg a gyermek Hozzám akar 

tartozni. Ilyenkor a gyermekre figyelés megelőzi az Ellenem forduló házastársat, de 

nem azért, mert gyermek, hanem azért, mert ő Mellettem akar maradni! 



Egy testvér soha nem szólhat bele kérdezés nélkül testvére életébe! Ha mégis ezt 

teszi, az annyit jelent, hogy Fölém akarja helyezni önmagát! 

Drága Gyermekem! Valamikor azt mondtam, hogy akik hűek akarnak lenni 

Hozzám, azok meg fogják tapasztalni azt, hogy ellensége lesz a Hozzám 

ragaszkodónak saját háza népe, vagyis akár apja, anyja, testvére is! 

Megáldalak SZERETETEM, BÉKÉM LELKÉVEL!  « 

1547. ANGYALOKRÓL, ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL... 

Kérdező: 

1. Az angyalok mindig angyalok voltak? 

2. Újjászületés és Lélekkeresztség nem ugyanaz? 

3. A HANG terjesztését vállaljam föl? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Ma már mindenkinek csak három kérdésére válaszolok, mivel az eddig megjelent 

tizenkét HANG-kötet több ezer kérdésére adott válaszom bőséges útbaigazítást 

tartalmaz, de veled most egy kicsit kivételt teszek. A három kérdés megválaszolása 

után mondok pár szót, összefoglalást, a többi kérdéseddel kapcsolatban is. 

1. Vannak szellemi lények, akik soha nem voltak mások, mint szellemi lények, és 

nem is lesznek mások soha! És vannak olyanok, akik emberek is voltak. Az az 

esemény, hogy valaki a szellemi lények közül emberként megszülessék a Földre, az ő 

számára szükségszerű, mivel ez fejlődéséhez feltétlenül szükséges. Csak fejlődő 

szellemi lények vannak, és van olyan, hogy valaki számára csak a Földön vannak meg 

azok a feltételek, amelyek e fejlődéshez szükségesek. Te is ezért jöttél le a Földre! 

2. Az újjászületés feltétlen feltétele annak, hogy valaki üdvözüljön. A 

Lélekkeresztség nem. A Velem együtt felfeszített egyik lator a keresztjén született újjá, 

de Lélekkeresztségre már nem volt szüksége, mivel a Lélekkeresztség egy jövőre 

mutató szerepet pecsétel le, amint az Velem is megtörtént a Jordánban. 

Lélekkeresztségben tehát Nekem is részesülnöm kellett (Lukács 4:22, 4:18-19), míg 

újjá nem kellett születnem! 

3. Éppen az elmúlt éjjel magyaráztam médiumomnak, hogy nem volt még 

katolikus pap a világon, akin keresztül úgy közvetítettem volna gondolataimat, mint 

őáltala. Éppen ezért mindenki szeretetem áldását hordozza, aki e könyveket felvállalja. 

De azt is meg kell mondanom, hogy botránykővé válik az, aki Engem így fölvállal! 

Sajnos, lesznek olyanok, akik ezért vagy föl se vállalják, vagy elbizonytalanodva 

abbahagyják e könyvek terjesztését, és engedik, hogy kihűljön bennük a kezdeti 

lelkesedés. 

Ami a többi kérdésedet illeti, ezekről a következőket mondom: 

- Amikor Júdást felszólítottam, hogy tegye gyorsan, amit elhatározott, akkor azt 

fejeztem ki, hogy tudok a döntéséről, és azt is tudom, hogy ő ezen már változtatni nem 



akar. Annak nincs értelme, hogy valaki saját döntése ellenére, csak éppen azért, hogy a 

másik szemében jónak tűnjék, megjátssza magát. 

- A génsebészet nem a Sátán műve! A Sátán tehetetlen mindazokkal szemben, akik 

az Enyéim! A „természet rendje” éppen az, hogy minden beavatkozás ellenére Isten 

dicsőül meg! Ez történt az Én keresztre-feszítésem következtében is! 

- Az ima, olvasás, munka, egyéb elfoglaltságban nem az irányokra kell törekedned, 

hanem arra, hogy mit kívánok a benned élő Lelkem által! 

- Amit betegségednek élsz most meg, arról tudnod kell, hogy javadra vagy beteg! 

Erre csak gondolkodás-átalakítás által leszel képes rálátni! Ezt helyetted más – Én sem 

– meg nem teheti! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak LELKEM SZERELMÉVEL!  « 

1548. HOGYAN LESZ ÉLŐ A KAPCSOLATOM JÉZUSSAL? 

Kérdező: 

Jézussal élő kapcsolatban szeretnék lenni! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Én vagyok az Alfa és az Ómega, a Kezdet és a Vég! A mindent összefogó Erő, a 

mindent átvilágító Fény, a mindent szétsugárzó szellemi Ébredés! Aki kapcsolatban 

akar élni Velem, annak látnia kell! De nem akárhogyan! A SZÍVÉVEL! Ti ezt HIT-

nek is mondjátok! 

Nem elég egyszerűen elhinni azt, amit mondok! Aki elhiszi azt, amit mondok, az 

néz, de még nem LÁT! A nézés kegyelme Tőlem van, és ezt mindenki megkapja, 

akiben jó a szándék, és kapcsolatba akar kerülni Velem. Ez akkor válik LÁTÁSSÁ, ha 

szellemileg feldolgozod azt, amit nézel! Vagyis a gyakorlati életedben érzékelhetővé 

teszed mások számára is azt, hogy te LÁTSZ, tehát hiszel! 

Mivel e benső látás lényegében a ti szellemi erőfeszítésetek következménye, amely 

képessé tesz benneteket arra, hogy a gyakorlati szeretethez szükséges Erő, tehát Én 

működni tudjak bennetek, ezért volt jogos részemről az, hogy megdorgáltam 

tanítványaimat hitetlenségük miatt. 

A Velem történt élő kapcsolatnak legegyszerűbb és egyben egyik leghatékonyabb 

gyakorlati megnyilvánulása a PÁRBESZÉD-IMA, amelyről részletesen tájékoztattalak 

benneteket a HANG első kötetében. Ha ezt rendszeresen gyakorolod, akkor hamarosan 

megtapasztalod, hogy tisztulni fog a benső LÁTÁSOD, és ezzel párhuzamosan 

finomodni fog benső HALLÁSOD is. 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1549. MIÉRT JÖTTEM A FÖLDRE? 

Kérdező: 

Mi végből vagyok a világban? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Te is azért jöttél a Földre, hogy Engem egyre jobban megismerj, megszeress, és 

kedvemért vállald azt az UTAT, amely keskeny és tövises, de az egyetlen, amely az 

ÉLETRE VEZET! 

Sok olyan kegyelmet, beavatást kaptál már, ami lehetővé teszi számodra az 

Általam közöltek felismerését! Vagyis azt, hogy szíveddel lásd meg Szívem szeretetét. 

Az üldözöttség érzése egy buta kísértés, amely csökkenteni akarja benned a Velem 

való egység egyértelműségét. Én valóban legyőztem a világot, és ezért nincs 

semmiféle üldözöttségnek komoly alapja annak életében, akiben Én élhetek! Nincs, 

mert az Istent szeretőknek minden javukra válik. Még az is, ha valakinek szándékában 

az áll, hogy enyéimet üldözze! Még ez is csak azzal az eredménnyel járhat, hogy akit 

üldöznek, az hálát ad ezért Istennek, mert semmi és senki a világon, még az ördög sem 

tud ártani annak, aki engedi, hogy benne éljek. 

Te megnyíltál a szellemvilág felé, de légy óvatos, vagyis ne légy hiszékeny! A hit 

és a hiszékenység között óriási különbség van! Aki hisz, az igaznak tartja azt, amit Én 

mondok! Aki hiszékeny, az igaznak tartja azt is, amit a gonosz lélek sugall! E kettőt 

könnyű megkülönböztetned addig, amíg a józan ész által diktált életet akarod követni, 

és nem táplálod magadban azt a vágyat, hogy rendkívüliségek legyenek körülötted és 

benned. 

Újra mondom: Én legyőztem a világot! Azt is, ami körülötted van, azt is, ami 

benned van! Téged csak jó érhet, ha vállalod azt a gondolkodás-átalakítást, ami ezt 

megérteti veled. Ha nem vállalod, akkor Isten sem tudja ezt helyetted megtenni! 

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha boldog lennél! Csak rajtad áll! Ha 

elhiszed, hogy benned élek, ha elhiszed, hogy azért élek benned, hogy te másokért tudj 

élni, akkor nagyon EGY tudok lenni veled! 

Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!  « 

1550. MINDIG ROSSZUL VÁLASZTOK 

Kérdező: 

Általában két út előtt állok, és rosszul választok. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Amikor utólagosan azt tapasztalod, hogy nem jól választottál, akkor nem az Én 

hangomat hallod magadban. Én általában mindig a választás előtt már figyelmeztetlek 

arra, hogy bármelyik utat választod, annak következményei vannak, az felelősséggel 

jár, de azt is éreztetem veled, hogy Én mindaddig veled vagyok, amíg hátat nem 

fordítasz Nekem! 

Ne félj hát a következmények vállalásától! Te csak akkor döntesz rosszul, ha 

tudatosan Ellenem döntesz! Ezt pedig nyilván soha nem akarod! Így tehát csak jól 

döntesz! 



Ne dőlj be annak a buta kísértésnek, ami rá akar beszélni arra, hogy neked semmi 

sem sikerül, hogy te általában rosszul döntesz. Ne dőlj be, mert ez nem igaz! A 

fantáziádra hatni tud az ördög, és ő akarja elhitetni veled, hogyha másképpen döntöttél 

volna, az lett volna a jó. Hidd el, mindig az a jó, ahogy döntesz, ha áldásomat kéred 

döntésedre. Az aztán teljesen mindegy, hogy mi döntésednek a következménye, ha 

vállalsz Engem, és vállalod Velem döntéseidnek következményét is. Ha együtt 

menetelünk, az csak jó lehet! Ennek megvalósulása pedig részedről csupán szándék 

kérdése! 

Csak az ilyen hozzáállás segíthet ahhoz, hogy béke legyen a szívedben, ami a 

legfontosabb! Amíg a legfőbb hangsúly azon van, hogy milyenek lesznek 

körülményeid, lakás, munkahely, gazdasági helyzet, addig nem fogtad meg a lényeget, 

és mindig ki leszel téve annak, hogy fantáziálásoddal csak tönkremész idegileg! 

Hallgass hát Rám, leányom! Vállald az ÉLETET! Benned élek, mint szerető élet! 

Bennem még senki nem csalódott! Én legyőztem azt a világot, amely ijesztgetni, 

fenyegetni tud, de ártani nem! Higgy jobban szeretetemben! Higgy jobban abban, hogy 

kimondhatatlanul szeretlek, és nincs az az áldozat, amit meg ne hoznék érted! Újra 

mondom: HIGGY BENNEM! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1551. AKADÁLYOZZÁK LELKI FEJLŐDÉSEMET 

Kérdező: 

1. Mi a Lélekkeresztség? 

2. Hogyan tudnék jobbá válni? (Másokat is jobbá tenni.) 

3. Férjem nem helyesli lelki fejlődésemet. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A HANG 12/1003. pontban van kérdésedre a válasz. 

2. Erre is bő választ találsz az eddigi kötetekben. Fontos, hogy a reggeli és az esti 

imáidban őszinte légy! 

3. Valamikor mondtam, hogy ellensége lesz az enyéimnek saját háza népe! A férj 

és feleség azért férj és feleség, hogy segítsék egymást Hozzám egyre közelebb jutni. 

Ahol bármelyik ezt akadályozza, azt nem kell, sőt nem szabad követni. 

Ha valakinek a házastársa nem törekszik a másik lelki fejlődését előmozdítani, az 

már nem is házastárs! Ha te Hozzám akarsz közeledni, és házastársad, aki a 

házasságkötéskor ígéretet tett arra, hogy téged minden jóban segíteni fog, ezt az 

ígéretét nem tartja meg, akkor ő már érdemben nem szólhat bele a te életedbe! 

Az első FŐPARANCS nem véletlenül hangzik úgy, hogy teljes szívvel, teljes 

lélekkel, teljes elmével és minden erővel Istent kell szeretni! Minden mást, házastársat, 

gyermeket, szülőt, csak annyiban szabad figyelembe venni, amennyiben ezt Isten kéri. 

Isten soha nem kér olyat, hogy valaki társára hallgatva ne fejlődjön abban az 

ismeretben, ami nélkül nincs mindenkire kiáradó szeretet-megélés. 



Te nem azt vállaltad, hogy BIRTOKA leszel férjednek, hanem hogy a társa! Ha 

pedig ő nem akar neked társad lenni abban, ami az örök értékeket erősíti benned, akkor 

ő már régen megtörte azt a házasságot, amelyben közös erővel kellett volna Értem 

dolgoznotok. 

Ez nem önzés Részemről, hanem a legnagyobb kegy felétek, mert annál 

nagyobbra, fenségesebbre, szentebbre, boldogítóbbra nem használhatjátok fel 

életeteket, mint Aki Én vagyok! Boldogítani csak Isten tud benneteket, mert Önmagára 

teremtett! 

Drága Gyermekem! Nem lehet különb a tanítvány mesterénél! Ha Engem 

bántottak, akkor titeket is bántani fognak azok, akik nem Értem, hanem Ellenem 

használják fel a Tőlem kapott, éspedig boldogságra kapott életüket. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ERŐ LELKÉVEL!  « 

1552. IMÁRÓL, BÖJTRŐL... 

Kérdező: 

1. A Gal. 5:24-et hogyan alkalmazzam magamra? 

2. Sok imaformát kaptam Jézustól. 

3. Te javasoltad a böjtöt? 

HANG: 

 » Drága Barátom! 

1. Amit a Gal. 5:24-ben olvasol, arra kell törekedned, mivel aki Velem beszélget, 

az Tőlem mindig teremtő erőt is kap. E teremtő erő pedig elsősorban abban az 

önfegyelemben nyilvánul meg, amely lehetővé teszi az Én Lelkem működését 

bennetek. Így, bár nagy teljesítményekre képes az, akiben Én működöm, mégis 

alázatos marad, mivel tudja, hogy nem önerejéből az, aki! 

2. Minden valódi imának lényege az, hogy tudatos, élő, átélt kapcsolatot teremt 

Velem. Minden imaforma eszköz ennek érdekében! 

3. A böjtnek sincs önmagában értéke. De elkerülhetetlen, tehát feltétlenül 

szükséges eszköz arra, hogy elérje valaki az önuralomnak azt a fokát, amely már 

lehetővé teszi az Én Lelkem hatékony működését. Én nem a fakírokkal (szoros 

értelemben véve), hanem olyan önuralommal rendelkezőkkel tudok együttműködni, 

akik elég rugalmasak ahhoz, hogy tudjanak bővelkedni, szűkölködni egyaránt. Ami 

megengedett, abban mindig tartózkodjatok a végletektől. Csak abban, ami mindenki 

számára kötelező – ilyenek főleg a tiltó parancsok – ott van helye a végletben való 

gondolkodásnak. 

Kedves Barátom! Ma már csak három kérdésére válaszolok mindenkinek, mivel az 

eddig elkészült 16 HANG-kötet komoly átolvasása éppen a ti érdeketekre való 

tekintettel nem is igényel többet! 

Éljetek felelős, érett életet, melyben átgondolt döntéseitek következményeit is fel 

tudjátok vállalni. 

Megáldalak az ERŐ, a HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!  « 



1553. SZERETNÉK LELKILEG MEGGYÓGYULNI! 

Kérdező: 

Vigasztalásra vágyom! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Én azért jöttem le a Földre, hogy vigaszt hozzak szívetekbe. De csak akkor valósul 

ez meg, ha vállaljátok azt, hogy hisztek Bennem, ha vállaljátok azt, hogy úgy 

gondolkodjatok, ahogy azt Én elvárom tőletek. 

A legfontosabb számodra az, hogy hidd el, szeretlek, és ez a szeretet csak azzal 

azonosul életedben, amit Én jónak látok a te lelked, a te szereteted fejlődése érekében. 

Örülj ennek, mert a te életedben sem az a legfontosabb, amit te látsz jónak, hanem az, 

amit Én látok jónak! És ha azt tapasztalod, hogy Én nem azt látom jónak, amit te, 

akkor te ne akard az Én elgondolásomat a tiédhez igazítani, hanem a te elgondolásodat 

törekedj az Én elgondolásomhoz igazítani! Az egyáltalán nem biztos, hogy te jót 

akarsz magadnak! De az mindig biztos, hogy Én a legjobbat akarom neked! 

Drága Gyermekem! Te lehetőséget adtál bizonyos erőknek arra, hogy ne az Én 

szándékom szerint hassanak rád! Ha ezt belátod, és ezt mondod: „Jézus nevében 

mostantól kezdve ellene mondok mindennek, ami nem Jézustól jön, és elzavarok 

minden ártó erőt magamtól! Jézus nevében átadom életemet az én mennyei 

Atyámnak!”, akkor helyre áll benned az a normális élet, amely az Én életem benned. 

Jól teszed, ha őrangyalodat és a többi angyali lelket is felszólítod így: „Őrangyalom, 

angyali seregek, jöjjetek segítségemre, hogy Jézus tudjon zavartalanul élni bennem!” 

Ha ezeket mondod, akkor béke költözik szívedbe, éspedig az Én békém! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1554. JÓL AKAROK SZERETNI! 

Kérdező: 

1. Hogyan szeressem családom tagjait? 

2. Mire kell különösen hangsúlyt tennem? 

HANG: 

 » Drága Barátom! 

1. Ha állapotszerűen él benned az Én szeretetem, akkor természetes, hogy ezt 

elsősorban azok érzékelik, akik körülötted élnek. Egy ember szívében nincs két vagy 

több különböző szeretet! Csak EGY van, az Én jelenlétem! Aki úgy gondolja, hogy 

különböző szeretet van benne, az összekeveri a szeretetet az önzéssel! 

Az természetes, hogy közvetlen hozzátartozóidnak kell legjobban érezniük e 

szeretet sugárzását! De a te szívedben csak EGY szeretet lehet, az Én jelenlétem, 

illetve Lelkem működése! Úgy vagytok ezzel, mint azzal a kályhával, amelyben tűz 

ég! Természetes, hogy azokat melegíti legjobban, akik legközelebb vannak hozzá. De 

az is természetes, hogy nem egyformán élik meg a kályha közelében lévők a tűz 



melegét. Mindig lehetséges az, hogy különböző közeg kerüljön a kályha és a melegedni 

akarók közé! 

Mint tudod, szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Vagyis azt a jót akarni 

másoknak, amit te is szeretnél megkapni másoktól. 

Ne keverd össze a szeretést a kioktatással! A szeretet mindent elvisel! Csupán arra 

kell törekedned, hogy bűnrészességet ne vállalj! Vagyis ne add beleegyezésedet 

olyasmibe, amit helytelennek tartasz. De erővel, rábeszéléssel ne akarj senkit 

visszatartani attól, amit te rossznak tartasz! Elégedj meg azzal, hogy elmondod, miért 

tartod rossznak azt, amit rossznak tartasz. A többi már nem a te dolgod. Neked – 

gondolj a kályha hasonlatra – egyformán kell szeretned hozzátartozóidat akkor is, ha 

hallgatnak rád, akkor is, ha nem hallgatnak rád! Így teszek Én is veletek! Nem azért 

vagyok jó hozzátok, mert ti jók vagytok, hanem azért, mert Én jó vagyok! 

2. A komoly reggeli és esti imádban tudom megmondani neked, hogy napra 

lebontva mit kell jobban hangsúlyoznod ahhoz, hogy fejlődni tudj lelkileg. 

A reggeli és esti ima alatt nem kötött szövegeket értek – bár jó, ha az is van –, 

hanem saját szavaiddal történő beszélgetést. Ha reggel elmondod Nekem, hogy mit 

szándékozol tenni, hogyan szándékozod tenni azt, amit tenni akarsz, ha este elmondod, 

hogy szerinted hogyan sikerült a nap folyamán megvalósítanod a Nekem reggel 

elmondottakat, akkor feltétlenül fejlődni fogsz lelkileg! Igen, mert hamarosan rájössz, 

hogy komolyan kell foglalkoznod tanításommal, amelyet csak akkor valósíthatsz meg, 

ha ennek megfelelően kezded átalakítani gondolkodásodat! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1555. SOKAT VÉTKEZTEM MULASZTÁSSAL 

Kérdező: 

1. Hol tartok? 

2. Hogyan pótoljam a múlt mulasztásait? 

3. Tőled van a sok ima- és vallásos könyv? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A reggeli és esti imák arra valók, hogy tisztában légy magaddal. Minden napod 

egy újrakezdés abban az irányban, amelyben elindulsz. Felém akkor indulsz el, ha 

ezzel a tudatos szándékkal kezded napjaidat! 

2. Az nem jó, ha valaki aggályos! Nem a ti tökéletességetekre, hanem az Én 

irgalmamra kell tenned a hangsúlyt! Aki ezt teszi, az ezt meg is tapasztalja, és ezáltal 

átveheti Tőlem az Én békémet! 

Aki arra teszi a hangsúlyt, hogy gondolatai, szavai, cselekedetei egyre 

tökéletesebbek legyenek, az kiteszi magát annak a veszélynek, hogy állandó 

bűntudattal éli életét. 

Az ilyen élet egyáltalán nem vonzó, és nem is vezethet benső békéhez! Nem, mert 

az ilyen ember állapotszerűen éli meg azt, hogy Én soha nem vagyok megelégedve 



vele. Ez pedig nem így van! Az Én szeretetem mindig építi, buzdítja és vigasztalja az 

enyéimet, és a legkisebb rést sem engedi meg a kétségbeesés, az elkeseredés 

hangulatának! 

Írod, hogy nem tudsz párbeszéd-imát folytatni Velem. Ne tökéletes akarj lenni, 

hanem egyszerű! Ha egyszerűségre törekszel, akkor tökéletesedni fogsz, de ha a 

tökéletesség elérése szíved hajtómotorja, akkor az elkeseredettek, a csüggedők útján 

haladsz, s nemcsak a te életed, de életed gyümölcsei is nagyon keserűek lesznek. Aki 

egyszerűségre törekszik, tehát elfogadja magát olyannak, amilyen, s így jön Hozzám, 

az meg fogja tapasztalni a Lélek gyümölcseit, amelyeket elolvashatsz a Gal. 5:22-23-

ban. 

3. Nem minden ima- és vallásos könyv származik Tőlem! Aránylag kevés az ilyen 

ima- és vallásos könyv! Nagyon résen kell lennetek, mert a vallásosság ördöge az 

egyik legördögibb ördög! Már az első testvérgyilkosság (Káin és Ábel) is az ő műve 

volt! A vallásháborúk a legszörnyűbb háborúk! A családi viszályoknak is legnagyobb 

része hitvitából ered! Mindegyik azt HISZI, hogy neki van igaza, és joga arra, hogy a 

másik hite, meggyőződése ellen harcoljon! 

Azért vágyódom arra, hogy saját szavaiddal fordulj Hozzám, mert legegyszerűbben 

saját szavaidban találkozhatom szíveddel! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1556. FIAMON SZERETNÉK SEGÍTENI! 

Kérdező: 

Fiam ügyében kérek segítséget. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Nagyon megértem aggódásodat, de nem tudok egyetérteni vele. Nincs ember a 

világon, aki egy másik ember tulajdona lehetne! 

Ha azt kérnéd Tőlem, hogy fiad rád gyakorolt hatását hogyan tudnád megszentelni, 

akkor válaszolni tudnék kérdésedre. De arra a kérdésre, hogy neki hogyan tudnál 

segíteni, azt nem Tőlem, hanem tőle kellene megkérdezned! Elképzelhető, hogy nem is 

akarja, hogy segíts neki! Elképzelhető, hogy szeretné, ha úgy segítenél neki, ahogy ezt 

ő jónak látja! Elképzelhető, hogy te csak a felszínen akarsz neki segíteni, valójában 

lelked mélyén menekülni akarsz attól a szenvedéstől, ami az ő életvitele miatt él 

benned, tehát nem rajta, hanem magadon szeretnél segíteni azáltal, hogy ne te, hanem 

ő változzon meg! 

Természetesen még sok minden elképzelhető! De a lényeg csak egy! Adj hálát 

Istennek, hogy fiad viselkedése olyan önismeret felé irányít téged, amelyről nem is 

álmodtál! Adj hálát Istennek, hogy senki boldogsága nem függ más ember 

viselkedésétől, csak saját maga tudati hozzáállásától az élethez! Adj hálát Istennek, 

hogy a körülmények csak a szemetet határozzák meg, de az embert soha! A szemetet 

valóban meghatározzák, mert szemét önmagában nem létezik! Minden szemét csupán 



valamihez történt viszonyítás következtében szemét. Egy ember soha nem lehet 

szemét, ha Istenhez viszonyítja magát! Minden körülmény tehát tükör, amelyben bárki 

megláthatja, hogy mennyire van távol vagy közel Istenhez. Tehát az önismeretben 

segít előbbre jutni. 

Az a fájdalom, ami szívedben van fiad miatt, az az Én fájdalmam benned, tehát 

kitüntetésnek is felfoghatod! 

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha mindenféle körülményben elfogadnád 

szívedben azt a békét, amit ajándékozni akarok neked (Máté 11:28). Fiadnak is ezzel 

tennéd a legjobbat! 

Megáldalak a BIZALOM és az ÖNISMERET LELKÉVEL!  « 

1557. MEGÉLHETÉSI GONDJAIM VANNAK 

Kérdező: 

Aggódom, mivel állásom nincs, és mint természetgyógyász nem kereshetek annyit a 

betegeken, hogy megéljünk belőle. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Leveledben arról teszel tanúságot, hogy azokkal kapcsolatban, akik hozzád 

fordulnak, te a lélek építésére teszed a hangsúlyt. Nem is keresnek fel sokan! 

Ha semmit nem kérnél a kezelésért, csupán egy dobozt tennél ki, s rábíznád a 

betegekre, hogy annyit tegyenek bele, amennyit akarnak, akkor jobban járnál még 

akkor is, ha kevesebbet kapnál, mert világosabb ismereted lenne arról, hogy mennyire 

értékelik mások a munkádat. 

Az teljesen egyértelmű, amit a Máté 6:25-től 34-ig mondtam! Mindenképpen erre 

kell építened, ebből kell, mint erőforrásból, merítened! Az elképzelhetetlen, hogy ne 

válna minden az enyéim javára! Én nem hazudtam akkor, amikor azt mondtam, hogy 

bízzatok, Én legyőztem a világot! Aki nem félszívvel, hanem egész szívével 

ragaszkodik Hozzám, az nemcsak önmaga számára remélheti, hogy biztosítom 

megélhetését, de az ilyen lelken keresztül akár százezrek is megtapasztalhatják Isten 

gondviselő szeretetét. Gondolj kalkuttai Teréz anyára! Te sem vagy nála alávalóbb az 

Én szememben! 

Ha teszed azt, amit szíved diktál, akkor azt teszed, amit Én diktálok! A szerető szív 

azért meri vállalni a kicsiség szolgáló állapotát, mert tudja, hogy hosszú távon csak 

neki van esélye a boldogságra! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1558. SZERETNÉK JÓL IMÁDKOZNI! 

Kérdező: 

1. Meditációban szellem-élményem volt. Miért? 

2. A megbocsátásról kérek véleményt! 

3. Imaproblémám van. 



HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Amikor valaki kinyílik a szellemvilág felé, akkor kiteszi magát olyan erőknek, 

amelyek nem mindig pozitív erők. Ezért fontos az előkészület! Már a meditáció előtt 

fontos kérni azokat a jó szellemeket, angyalokat, akik Istentől kapott szerepük folytán 

rendelkezésére állnak a földi halandóknak, ha részetekről erre felszólítást kapnak. 

Vigyázz! A szellemvilággal nem lehet játszani! A szellemvilág olyan erők világa, 

ahol csak pozitív hozzáállás hatására ér benneteket pozitív ellenhatás, vagyis olyan, 

amely a ti, kezdetben már meglévő erőtökre fölerősítően, bátorítóan tud hatni. 

2. A megbocsátás nem egyszeri aktus, mely olyankor van, amikor valaki 

bocsánatot kér, és olyankor nincs, amikor valaki nem kér bocsánatot. 

A megbocsátás a szeretetnek speciális megnyilvánulási formája. Tehát olyankor is 

van, amikor nem kér valaki bocsánatot, csak ilyenkor nem nyilvánul meg. A 

megbocsátás tehát azonos a szeretet állapotával. Olyan ez, mint a különböző színek 

léte. A fehér színben minden szín benne van, de ezek csak bizonyos közeget érintve 

válnak láthatóvá. Így a megbocsátás is a szeretetnek olyan színe, amely láthatóvá, 

érzékelhetővé csak akkor válik, amikor bocsánatot kérővel találkozik. 

3. Az imában a szándék a döntő! Ha az a szándékod, hogy lelked Istenedhez 

emeld, akkor feltétlenül meg fogod találni azt a formát, módot, amelynek segítségével 

ezt meg is tudod valósítani. 

Ha valaki mindenáron el akar jutni valahová, akkor feltétlenül megtalálja azokat az 

eszközöket, amelyek ezt lehetővé teszik számára. A jó ima soha nem az Istenen múlik. 

E téren a probléma a szándék helyességét kérdőjelezi meg! Ezt kell megvizsgálni, 

megtisztítani, élővé tenni. Az imában nem lehet lényeges szempont az élménykeresés! 

Csak az áhítatos és állhatatos ima a jó ima! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1559. GYÓNÁSRÓL ÉS EGYÉB MEGSZABADULÁSOKRÓL 

Kérdező: 

1. Gyónásról kérdezem a HANG-ot. 

2. Bűn az, ha bizonyos könyveket nem dobálok ki? 

3. Isten szent nevével kapcsolatban mikor tiszteletlen valaki? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ha azt mondom, hogy ostoba dolog gyónni akkor, ha ez nem boldogít, akkor 

ebben az is benne van, hogy csak akkor menj gyónni, ha téged ez boldogít! Igenis, 

hozzá kell szoknod ahhoz, hogy saját fejeddel gondolkodj, és ne mindig másra akarj 

támaszkodni. Ami pedig még fontosabb, jobban higgy abban, hogy nem a te 

tökéletességed az érdekes, hanem az Én irgalmam. 

2. Ha mindenáron tökéletes akarsz lenni, akkor egy savanyú, bűntudatban élő, 

boldogtalan ember maradsz egész életedben. Úgy vagytok ezzel is, mint a tanulással! 



Ha valaki célul tűzi ki, hogy mindent megtanul, akkor éppen a tanulása által jön rá 

arra, hogy egyre többet lát abból, amit még nem tud. Így tanulása nem békét és benső 

gazdagodást hoz létre benne, hanem ennek ellenkezőjét. 

Aki Hozzám tartozik, annak mindent szabad, de nem minden használ. Szabad 

aggályoskodni is, de ez egészen biztosan nem használ. Ennek legyőzése csak azáltal 

lehetséges, ha nem a maga tökéletességeivel vagy tökéletlenségeivel foglalkozik 

valaki, hanem örül annak, hogy Én végtelenül irgalmas vagyok, és igyekszik állandóan 

hálát adni mindazért, amit eddig Tőlem kapott! 

Drága Gyermekem! Ne lelki tükrökkel bíbelődj! Örüljünk egymásnak! Örülj 

annak, hogy az IRGALMAS SZERETETTEL élő kapcsolatban lehetsz! A többi nem 

érdekes! 

3. Isten nevével kapcsolatban arról van szó, hogy ne minden szíre-szóra 

hivatkozzatok Istenre. Inkább éljetek Belőle, mint hivatkozzatok Rá! Aki pedig Isten 

nevét szidja, tehát káromkodik, az nyilván azért teszi ezt, mert nagyon helytelen és torz 

istenképpel rendelkezik. Az ilyeneket nem kell komolyan venned. Az ilyen emberek 

sajnálatra méltóak, mert nem élik meg azt, hogy Isten a legjobban szerető JÓ BARÁT! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1560. SZENTMISÉRE JÁRÁSRÓL 

Kérdező: 

Hittanosaim közül kevesen jönnek szentmisére. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A szentmisére járás önmagában semmit nem jelent! E téren a szentmisére járók 

érdeklődésének és az egyházi intézkedéseknek van döntő szerepe. Az utóbbi a döntő! 

Ha az egyházi intézkedések olyanok lesznek, amelyek fel tudják kelteni az 

érdeklődést a szentmisén való részvétel iránt, akkor az érdeklődők el fognak menni a 

szentmisére. 

Az nem felel meg a valóságnak, hogy nem a pap miatt, hanem Miattam kell 

szentmisére menni! Nem, mert ha nem lábmosó módon jelenít meg Engem a miséző 

pap, akkor Én nem is vagyok ott hatékonyan, építő módon! Akkor sem vagyok ott így, 

ha az ostya átváltozott! Ha a pap úgy van ott, mint aki legalább három évig önmagát 

szegényítve, senkinek nem ártva, mindenkinek megbocsátva jár hívei között, és a 

szentmisén úgy van jelen, mint lábakat mosó, tehát úgy, mint Én, és nem hatalmi 

tekintély megtestesítőjeként, akkor ez a probléma megoldódott! 

Ne legyen tehát lelkiismeretfurdalásod amiatt, hogy az Én kedvemért sem járnak 

templomba hittanosaid, mert ez nem így van! Majd ha a pap az Én kedvemért jár 

misézni, és ez látható is lesz rajta, és ez csak akkor fog megtörténni, ha a pap a 

templomban, tehát az Én szentségi jelenlétemben érzi legjobban magát, és nem a tévé 

vagy más szórakoztató események szituációiban, akkor el fog indulni valami pozitív 

fejlődés a hittanosok szívében is! Addig csak egy terméketlen hagyomány, egy külső 



hatalmi tekintély, egy metafizikai vágyat kielégítő érdekes szertartás marad csupán a 

szentmise! És ebből Én, köszönöm szépen, nem kérek! 

Te ne a templomba járást szorgalmazd, hanem az Én életem értelmét, vagyis annak 

a szeretetnek megélését, ami Bennem megjelent közöttetek: senkinek soha nem ártani, 

mindig mindenkinek megbocsátani, és segíteni ott, ahol erre lehetőség kínálkozik! Ha 

ezt teszed, akkor megtetted azt, amit neked megtenned kötelességed. 

A szentmisére járás, mint mondtam, az egyházi rendelkezéseknek olyan 

hatékonyságán fordul, amelyek képesek lesznek majd a papokat belülről Hozzám 

segíteni, és ahol ezt a papok meg is fogják tenni. 

Amíg parancs a templomba járás, amíg fizetni kell, hogy valakinek szándékát 

kihirdető módon is bejelentsék egy szentmisén, addig csak ott van remény a 

szentmisére járásra, ahol ezt nem megtérésre, hanem olyasmire használják, hogy 

Engem próbáljanak manipulálni vele! 

Drága Gyermekem! A személyes kapcsolat Velem nem a szentmisén kezdődik, 

hanem ott koronázódik meg! Ezt nagyon fontos tudnod! Én nem megtéríteni vagyok a 

szentmisén, hanem a megtérteket táplálni! És ez nagy különbség! Előbb meg kell térni, 

és csak utána lehet hatékony módon értékelni a szentmisét. A fordítottja nem megy! És 

itt minden a pappal kezdődik! A hívek jelenlétének szándéka csak folytatás! Ne 

erőltessétek a szentmisén való részvételt olyan templomban, ahol a pap saját életében 

nem Engem akar megjeleníteni! Ahol pedig Engem akar életében megjeleníteni, ott 

nincs szükség az erőltetésre! 

Megáldalak az ÉRTELEM és a REALITÁS LELKÉVEL!  « 

1561. NINCS SEGÍTŐTÁRSAM 

Kérdező: 

1. Hiányzik egy segítőtárs! 

2. Jó úton járok-e? 

3. Helyesen nevelem-e gyermekeimet? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Kérd az Istent, imádkozz, de ne erőltess semmit annak érdekében, hogy 

kapcsolatod legyen valakivel. Minden párkapcsolat kétélű kard! Operálni, gyilkolni 

egyaránt lehet vele! A földi életben mindig csalódással jár, ha valaki kívülről vár 

segítséget! Csupán az önismeret terén lehet felhasználni a párkapcsolatot pozitív 

értelemben. Minden más ÖNÁMÍTÁS e téren! 

Ha ezeket a szempontokat figyelembe veszed, akkor imádság által kaphatsz társat, 

de tudnod kell, hogy legalább annyi előnye lesz, mint hátránya. Egyértelműen csak a 

Velem való személyes kapcsolat fejlődését lehet pozitívan értékelni. Mint mindenben, 

úgy itt is áll az az igazság, hogy minden belül dől el! 

2. Minden reggeli és esti ima arra való, hogy felmérd: jó úton jársz-e? E kérdésedre 

még halálod után sem Én fogok válaszolni, hanem te. Az Út Én vagyok. Azért vagy 



szellemi lény, hogy eldöntsd: azonos az életstílusod Velem vagy sem?! Én nem 

mondok ítéletet soha fölötted! Te se tedd ezt, hanem törekedj azonosulni Velem! Ha 

mégis ítéletet mondasz magad felett, akkor az ne tartson perceknél tovább! Az a 

törekvés viszont, hogy Velem azonosulj, állapotszerű kell hogy legyen benned! 

4. Az a gyermek, aki már elmúlt tizenkét éves, az vagy önmagát neveli, vagy 

neveletlen marad! Neked az a feladatod, hogy lássák rajtad az Én békémet! Ezen kívül 

már csak azt teheted, hogy vigyázol, ne légy bűnrészes, tehát ne menj bele olyan 

dologba, ne segítsd gyermekeidet olyasmiben, amit nem tartasz jónak, és olyankor adj 

tanácsot, amikor erre felkérnek. Ez a legtöbb, ami gyermekeidért tehetsz! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1562. RENDET SZERETNÉK MAGAMBAN ÉS KÖRÜLÖTTEM! 

Kérdező: 

Zavaros a családi életem. Szeretnék Istennel élni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A Földön a különböző egyházak úgy gondolják, hogy ők azok, akik által Hozzám 

tudnak jutni a jó szándékú emberek. Szinte mindenkit arra nevelnek, hogy vannak 

bizonyos egyházi törvények, amelyek segítségével egyre közelebb lehet kerülni 

Hozzám. Te sem vagy kivétel. Akkor is hat ez a fölfogás rátok, ha nem gyakoroljátok 

vallásotokat. Úgy gondoljátok, hogyha az egyházi előírások legtöbbjét nem is 

teljesítitek, de azt, hogy ÉN jelen vagyok egyházatokban, ezt szeretnétek lelki 

haszonnal elfogadni, s szeretnétek úgy találkozni Velem, ahogy ez egyházatokban az 

általános gyakorlat. 

Drága Gyermekem! Három dologra hívom föl a figyelmedet. 

1. Én nem vagyok egyházakhoz kötve, de azok, akik Velem találkoznak, feltétlenül 

be akarnak tagozódni abba az egyházba, amelyet magukénak gondolnak. 

2. Rendnek lennie kell, ezért minden egyház fontos feladatot tölt be a lelki 

rendfenntartás területén. Ez azt jelenti, hogyha te valami egyházi előírás meg nem 

tartása miatt – pl. templomi házasság után elváltál, és újra együtt élsz valakivel, akivel 

már templomi házasságot nem köthetsz – nem teheted meg azt, amit annak az 

egyháznak törvényei tiltanak. Tehát olyan gyónáshoz nem járulhatsz, amilyen 

gyónáshoz csak azok járulhatnak, akiknek egyházilag rendezett a házassága. 

3. De ez semmiképpen sem jelentheti azt, hogy te nem lehetnél szorosabb 

kapcsolatban Velem, mint akárhány azok közül, akik gyónhatnak! Nem, mert Nekem 

nincs megkötve a szeretetem semmiféle szentséggel! Én mindenkit szeretek, és Engem 

mindenki szerethet abban a keretben, amelyben neki ez engedélyezve van. A közvetlen 

kapcsolatfelvétel bárkinek lehetséges Velem, ha bűnbánatot tart, és a lehetőségeihez 

mérten együtt akar élni Velem! 

Drága Gyermekem! Hidd el, a szentáldozásnak sincs semmi értelme önmagában! 

Mint ahogy nem volt semmi értelme önmagában a Velem való találkozásnak azok 



számára, akik ugyan láttak Engem, hallottak, sőt, csodát is tettem velük, de 

szeretetemet be nem fogadták. 

Szeretetem befogadása nem függ a szentáldozástól! Van és fontosabb a lelki 

áldozás! Sőt e nélkül a másik mit sem ér! Ez viszont képes pótolni a fizikális 

szentáldozást! 

Ha te őszintén elmondod Nekem hibáidat, és kéred Tőlem azt a békét, amit csak Én 

tudok adni szívednek, akkor meg is fogod ezt tapasztalni. De ahhoz, hogy ide eljuss, az 

szükséges, hogy kezdd átalakítani gondolkodásodat. Vagyis, kezdd elhinni, hogy téged 

semmi kár nem érhet, ha Én benned élek. Kezdd elhinni, és kezdd ezt magadnak 

megmagyarázni, hogy Én képes vagyok mindent a te javadra formálni, ha szeretsz 

Engem, és életedben mindent el akarsz követni, hogy ne árts senkinek, hogy 

megbocsáss mindenkinek, és segíts ott és úgy, ahol és ahogy lehetőséged van rá! 

Minden életmegoldásnak ez a kulcsa! Nem szertartásokat, hanem magatartást 

kívánok Én tőletek. A szeretetnek olyan magatartását, amely által az enyéim Engem 

képviselnek ott, ahol élnek! 

Örülök imáidnak és annak a jó törekvéseidnek, amelyek családod felé és mindenki 

felé az Én szeretetemből táplálkozik. 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1563. PERESKEDJÜNK? 

Kérdező: 

Pereskedjünk autó-ügyben? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Leveledben azt írod, hogy az érintett fél szólít fel benneteket arra, hogy pereljétek 

ki belőlük a pénzt. Az, aki ilyen kijelentést tesz, nagyon biztos lehet abban, hogy a pert 

nem fogja elveszíteni. 

Ha ti meg vagytok győződve arról, hogy ti nyeritek meg a pert, akkor e 

pereskedésnek semmiféle erkölcsi akadálya nem lehet, hiszen e mögött az ellentábor 

felszólítása áll! 

Más lenne a helyzet, ha ők beismerve felelősségüket, könyörögnének nektek, hogy 

ne legyen per. Ebben az esetben el lehetne tekinteni a pereskedéstől, illetve lehetne 

erkölcsi problémát csinálni belőle. De a te leveled alapján nem ez a helyzet. 

Így tehát, ha komoly remény van arra, hogy megnyeritek a pert, akkor ennek 

elindítása semmiféle erkölcsi akadályba nem ütközik. Itt nem erőszak alkalmazásáról 

van szó, hanem általatok a vétkes fél részéről felajánlott lehetőség elfogadásáról, 

felhasználásáról. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 



1564. RÓZSAFÜZÉRRŐL 

Kérdező: 

1. Álmomban felszólítást kaptam, hogy ébren legyek. 

2. Őrangyalomról mit kell tudnom? 

3. A Rózsafüzért használhatom a nyakamban? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A tudattalanodban visszhangként elhangzott kijelentésem, hogy ébren légy, 

feltétlenül arra figyelmeztet, hogy légy okos és óvatos (Márk 13:33). 

2. Őrangyalodról elég annyit tudnod, hogy ő a legjobb barátod, és sokkal többet 

szeretne segíteni neked, mint eddig tette, de az ő segítőkészsége nem elég. Kell, hogy 

tudatosan fordulj hozzá, és kérd segítségét. Szabadságodban áll, hogy kérd őt, és az is, 

hogy ne kérd őt. Ha kéred, akkor hitedről is tanúságot teszel a szellemvilág előtt, és ez 

nagyon fontos! 

3. A Rózsafüzér nem nyaklánc! Ha valaki azt mégis annak használja, akkor jobb, 

ha nem látványos módon teszi ezt. Ez viszont ellene van a nyaklánc szerepének. Ezért 

jobb, ha nem nyakban hordod, hanem csak a szellemvilág előtt láthatóan, és 

imádkozod is, mert a Rózsafüzér arra való! 

Drága Gyermekem! Nem jó az, ha valakinek a vallásoskodása feltűnő. Az a jó, ha 

valakit arról lehet felismerni, hogy nagy szeretetet áraszt azok felé, akikkel együtt van. 

A vallásoskodással nagyon kell vigyáznotok! Rólam azt állapították meg, éspedig 

joggal, hogy nem vagyok vallásos! Azok pedig, akik az akkori rózsafüzérüket, ha nem 

is nyakukban, de imaszíj formában, derekukon, nagyon is látványos módon hordták, 

azok a farizeusok és főpapok voltak, akik Engem halálra ítéltek. 

Rólam nem az tesz tanúságot, aki feltűnően vallásos, hanem az, aki igyekszik 

feltűnés nélkül áldozattá válni másokért, s ugyanakkor szavaival is tanúságot tesz arról, 

hogy hisz Bennem! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a SZERÉNYSÉG LELKÉVEL!  « 

1565. VÁLASZ FÖL NEM TETT KÉRDÉSEKRE 

Kérdező: 

Válasz föl nem tett kérdésekre 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Levelet írtál médiumomnak, melyben nem tettél fel kérdéseket, mivel olyan 

kapcsolatban vagy Velem, hogy odafordulva Hozzám, közvetlenül is megkaphatod 

Tőlem problémáidra a választ. 

Nagyon örülök neked! Öröm a mennyben az, ha valaki nemcsak vágyja, de éli is az 

Én békémet! Minden ígéretem szent és igaz. Velem találkozni nem nehéz! Nem kell 



tenni mást, mint becsukni a szemet, és kinyitni a szívet! Vagyis hinni abban, hogy Én 

értetek vagyok bennetek! 

Drága Gyermekem! Hidd el, nem érheti baj azokat, akik Mellettem döntöttek 

életükben! Csak olyat engedek meg életed folyamán, ami feltétlenül lelked fejlődését 

segíti elő! Így aztán te olyankor is telve lehetsz örömmel és békével, amikor mások 

értetlenül állnak sorsod alakulása előtt. 

Nagyon szeretlek! E szeretetem azonban nem azt jelenti, hogy Mennyországot 

biztosítok körülötted. Nem. Pontosan azt jelenti, hogy még akkor is, ha a poklok pokla 

tombol körülötted, Én akkor is biztosítom benned, az Én otthonomban, a 

Mennyországot! A hazataláltság örömét tehát senki el nem veheti tőled! 

Mindig mondj ellent minden elbizonytalankodásnak! Hidd el, mindenkor nagyobb 

Az, aki benned van, mint aki kívüled van! Én legyőztem a világot! Te a Győztes 

oldalán állsz még akkor is, ha a látszat mást mutatna! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

1566. SEGÍTSÉGET KÉREK A NAGYOBB SZERETET REMÉNYÉBEN! 

Kérdező: 

1. A szeretet csatornája szeretnék lenni! 

2. Erősítést kérek! 

3. Újjászülettem-e? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Pontosan erre választottalak ki. Nem te választottál Engem. Én választottalak 

téged, éspedig arra, hogy naponta te Engem választani tudjál! Légy higgadt és 

megfontolt! 

Először megérteni akarj mindent és mindenkit, és csak utána magyarázz! Ez fontos 

sorrend! Kezdetben legalább annyit kellene beszélned Velem másokról, mint 

másoknak Rólam! Ennek lehet következménye az, hogy már Én beszélek belőled 

másoknak arról, amiről számukra a legfontosabbnak tartom. 

2. Mindennap kérd a BÖLCSESSÉGET, amit Jakab 1:5-ben olvashatsz. Én minden 

egyes nap erősíteni akarlak téged. Ennek helye és ideje a reggeli imád! Ha reggel 

naponta kéred áldásomat életedre, munkádra, akkor ez az áldás mindenkor erősíteni 

fog! 

3. A te újjászületésed: FOLYAMAT! Lelkem, mint tökéletes művész, dolgozik 

lelkeden. Sok függ attól, hogy mennyire vagy alázatos! Ez mindenkor feltétlen feltétele 

mindenki felmagasztalásának! Körülményeidben mindenkor nyújtom feléd a lelki 

fejlődésed számára szükséges lehetőségeket, de meglátnod ezeket neked kell! Több 

benső csend és külső egyszerűség! Ezek újjászületésed kibontakozásának legfontosabb 

feltételei! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 



1567. EGY BETEGÉRT KÖNYÖRGÖM... 

Kérdező: 

Egy rákos beteg meggyógyulásáért könyörgöm! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Hogyan mondjam el neked, hogy amiért könyörögsz, annak legjobb szándékod 

mellett is éppen az ellenkezőjét áhítod? Azért könyörögsz, hogy társad a rákból 

kigyógyuljon. Ugyanakkor azt áhítod, hogy ne akarjon beleolvadni abba a nagy 

egészbe, amelybe a halál elfogadása segít bele legjobban minden embert. 

Ott jelenik meg a rák, ahol az egység beszűkül az énre. A testben akkor építi ki 

hadállásait (áttételeit) a rák, amikor a lélek képtelenné válik beleolvadni abba az 

egységbe, amelyben minden mindennel összefügg. Amikor a lélek képtelen átlépni 

mulandó kis énjét, s képes volna mindent és mindenkit feláldozni csak azért, hogy 

meghosszabbítsa azt az utat, amelynek hossza szükségszerűen véges, nagyon véges. 

Drága Gyermekem! A rák maga az ember, aki csúcsértékké tette, örök érvényűnek 

akarja hinni a mulandóságot. A rákot nem gyógyítani kell, hanem felismerni benne az 

önismeretnek egy olyan eszközét, amely mint tükör, visszatükrözi önmagát. A rák 

ellen, mint betegség ellen, fölvenni a harcot, egyet jelent azzal, hogy megpróbálni 

megszüntetni az önismeret egyik leghatékonyabb eszközét. 

Eljöhet az idő, amikor kitaláljátok a rák gyógyszerét, de akkor ez egy másik 

formában, új megjelenésben válik tükörré, hogy felismerjétek: mindennek bele kell 

épülnie a nagy EGYSÉGBE! Olyan is előfordulhat, hogy Én adok olyan tüneti 

kezelést, amely megszünteti a sejtek önállósulását, szaporodását a test egysége ellen. 

De az, sajnos, nem lehetséges, hogy elvégezzem helyettetek azt a gondolkodás-

átalakítást, ami szükségtelenné tenné a rákos tünetek megjelenését a testeteken. 

Arra kérlek hát, azért imádkozz, és azt hitesd el magaddal és rákos betegeddel, 

hogy örömmel kell elfogadnotok a halállal való szembesülést. Csak aki le tud mondani 

életéről, az nyeri azt meg! Csak aki vállalja a mulandó élet elvesztését, az képes azt 

helyes formában megtalálni! A rák megszüntetésének ez az egyetlen IGAZI útja! 

A hit, amely képes hegyeket is megmozgatni, természetesen képes minden testi 

tünetet is megszüntetni. De ez a hit csak akkor boldogító hit, ha általa képes átlépni 

önmagát az, aki hitből akar élni! 

Nagyon szeretlek benneteket, és megáldalak az élő hit által történt 

ÖNÁTADÁS LELKÉVEL!  « 

1568. MIÉRT KELL SZENVEDNEM MÁSOKTÓL? 

Kérdező: 

Miért bántanak engem és családomat szüleim? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 



Amit Tőlem kérdezel, azt nem Tőlem, hanem szüleidtől kell megkérdezned! Ez 

ennek a normális útja. Hacsak nem akarsz összeugrasztani szüleiddel, akkor ezt 

feltétlenül megérted. 

Általában mindig úgy van, hogyha valakiről valami rosszat mondanak, az vagy 

megfelel a valóságnak, vagy nem. Ha megfelel, akkor érdemes elgondolkodni rajta, és 

meg kell próbálni megváltozni. Ha pedig nem felel meg a valóságnak, akkor az él 

hazugságban, aki valótlant állít a másikról. Aki pedig hazugságban él, az feltétlenül 

boldogtalan, mert a hazugság atyjának adott magában helyet. A hazugság atyja pedig 

senkit nem boldogíthat, mert ő maga a Sátán! 

Amennyire rajtad áll, tégy meg mindent, hogy szüleid ne éljenek hazugságban. De 

ne úgy oldd ezt meg, hogy vállalod a rád mondott rosszat, hanem úgy, hogy életeddel, 

mint tükörrel, szembesíted őket. A rosszat csak jóval lehet legyőzni! Ez a legtöbb, amit 

megtehetsz. Ha jó szándékúak, akkor nyert ügyed van. Ha nem jó szándékúak, akkor 

csak sajnálni lehet őket, de segíteni rajtuk nem lehet. Ez mindenkire érvényes! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1569. EGY ÉPÍTKEZÉSRŐL... 

Kérdező: 

Egy építkezéssel kapcsolatban kérem a HANG véleményét. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Aki él, addig él boldogan, amíg hűséges önmagához. Ez Rám is érvényes! Hű 

akarok lenni Önmagamhoz, s így nem vállalhatok át tőletek olyan terhet, amely a ti 

lelketek fejlődését van hivatva segíteni. 

Minden olyan morális döntés előtt, amely a szeretet megnyilvánulását érinti, tehát 

a nemártást, megbocsátást, segítést, világosan és egyértelműen megszólalok 

lelkiismereteteken keresztül. A lelkiismeret olyan mikrofon, amelyet komoly szellemi 

munkával kell egyre jobban finomítanotok. Csak azok – akik tudják, hogy a világon 

azért vannak, mert gazdagodniuk kell Istent megismerésben és embert szeretésben – 

juthatnak el arra az érett nagykorúságra, amelyet mindenkitől elvárok, aki földi 

értelemben már érett felnőtté vált. 

A lelki fejlődés útja pontosan az, hogy jól-rosszul döntve vállaljátok döntéseitek 

következményeit. Sem csalódás nélkül, sem szenvedés nélkül nincs lelki fejlődés! Aki 

meg akar menteni benneteket akár a csalódásoktól, akár a szenvedésektől, az nem 

szeret benneteket helyesen. Nem, mert csak ezen az úton juthattok el arra az 

önismeretre, amely lehetővé teszi számotokra a helyes Isten-ismeretet. 

Kedves Barátom! Nagyon szeretlek, és nagyon szeretem családodat! Nagyon 

örülök minden olyan döntésednek, melyre az Én áldásomat kéred. Tudnod kell, hogy 

soha el nem hagylak! Bennem soha nem fogsz csalódni. De magadban és döntéseidben 

mindig lesznek olyan pontok, amelyeket csak fájdalommal lehet elviselni. A földi élet 



soha nem lesz Mennyország. De szívedben Mennyországot tudok teremteni, ha 

befogadsz magadba, és átveszed Tőlem az Én békémet! 

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

1570. KIUTAT KERESEK 

Kérdező: 

Hogyan juthatok ki bajaimból? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Senkinek nem könnyű elfogadnia önmagát olyannak, amilyen. Általában mindenki 

úgy gondolja, hogy főleg neki nem könnyű ez. Tudattalanul meg is tesztek mindent 

azért, hogy ez tudatosuljon bennetek is és másokban is. Legyőzve éreznétek 

magatokat, ha kitudódna, hogy igenis el tudja fogadni önmagát mindenki olyannak, 

amilyen. Ezt csak akkor tudnád megtenni te is, ha egyedül lennél a világon. Mert akkor 

nem kellene beismerned, hogy nincs igazad, mivel akkor ezt nem kívánná tőled senki. 

Magad sem kívánnád, mert akkor nem lenne senki, aki előtt bizonyítanod kellene, 

hogy te nem vagy olyan, mint a többi. 

Drága Gyermekem! Téged azért tart rabságban ez a hiúsági komplexus, mert nem 

akaródzik vállalnod a gondolkodás-átalakítást! Mindaddig, amíg nem dolgozod be 

magadba azt, hogy téged csak jó érhet – aki Isten gyermeke, azt természetesen csak jó 

érheti, és te abban a pillanatban az vagy, ha komolyan elhiszed, hogy az vagy! – 

mindaddig, míg ez nem történik meg, csak egyik tüneti kezelés jön a másik után, de 

ennek soha vége nem lesz. Emiatt szoktak bódulást keresni, tehát menekülést, és nem 

szembesülést az emberek, majd pedig ebbe szoktak belehalni azok, akik nem vállalják 

a gondolkodás-átalakítást. 

A gondolkodás-átalakítás nem „sültgalamb-ügy”! Nem úgy van, hogy csak ki kell 

tátanod a szád, és az máris belerepül. A gondolkodás-átalakítás lényege az, hogy 

minden este rá kell szánnod pár percet arra, hogy észrevedd, az elmúlt nap miért volt 

JÓ NEKED! 

Nem arra kell keresned a választ, hogy mi volt jó neked az elmúlt napban, hanem 

hogy maga az egész nap, főleg azok az események, amelyek rossznak tűntek, ezek 

miért voltak JÓK neked?! 

Mint tudod, az Istent szeretőknek minden javukra válik (Róm. 8:28)! Istent 

szeretőnek pedig nem nehéz lenni! Csak szándékolnod kell ezt, tehát elhinned, hogy te 

az szeretnél lenni, és akkor már az is vagy! Ez annyira egyszerű, hogyha valaki még 

ezt sem vállalja, az meg is érdemli, hogy boldogtalan maradjon. 

Tehát csak azt kell elhinned, hogy te Isten gyermeke vagy! Ezt Nekem is el kellett 

hinnem keresztre-feszítésem előtt, s ezt így fejeztem ki: „Ne igyam ki a kelyhet, amit 

Atyám ad nekem?” (János 18:11) Utána pedig magyarázgatnom is kellett ezt 

másoknak (Lukács 24:26)! 



Ha tehát meg akarsz gyógyulni, akkor el kell fogadnod magadat olyannak, amilyen 

vagy, és el kell hinned azt, hogy minden csak javadra válhat mindaddig, amíg 

szándékod az, hogy Istent szerető maradj! El kell fogadnod, hogy lelked fejlődése 

érdekében történik minden, ami veled történik, és le kell mondanod arról, hogy 

olyasmit akarj megváltoztatni, ami akaratodon kívül esik! 

Megáldalak a GONDOLKODÁS-ÁTALAKÍTÁSHOZ szükséges lelki erővel. 

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!  « 

1571. FÉNYADÁSRÓL 

Kérdező: 

1. Mi a depresszió orvossága? 

2. Mi az orvossága a félelemnek? 

3. Járjak-e a fényadók klubjába? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. A depresszió olyan kiábrándultság, amely egy valótlan világ utáni vágytól 

betegíti meg azt, aki e valótlan világról nem képes leoldani magát. 

Azt szoktátok mondani: „Kutyaharapást a szőrével kell gyógyítani!” Ez jelen 

esetben azt jelenti, hogy nem menekülni kell a földi élet árnyoldalaitól, hanem inkább 

keresni azokat! Többet járj temetőbe, többet gondolj a csonttá éhezett kisemmizettek 

sorsára, jobban éld át, hogy a földi élettel nem a Mennyországot választottad, amikor 

ide lejöttél, hanem inkább a poklot. Többször gondolj arra, hogy egyetlen embernek 

sem, így neked sincs más jogod, mint az ítélkezés helyett az elviselést választani. 

A sötét szoba jobb orvosság ilyenkor, mint a tavasz életigenlő bontakozásának 

látványa! Igen, mert aki depressziós, az sem élni, sem halni nem akar. Így marad 

számára a RÁM, a MEGFESZÍTETTRE való hagyatkozás! 

A gyógyulás akkor kezdődik el egy depressziós életében, amikor sikerül neki a 

VALÓSÁGGAL találkozni! Azzal a valósággal, amelyre kinyílt antennája van a 

lelkében! 

2. E második kérdésedre adandó válaszom ugyancsak rokon az elsővel. 

Minden félelem gyökere a halálfélelem. Tehát itt is arról van szó, hogy 

hazugságban él az, aki fél! Azonosul félelmével, pedig a félelme nem ő! Rá kell tudni 

mondania félelmére: „Ez nem én vagyok!” Ne feledd! Valamikor azt mondtam, hogy 

aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem (János 11:26)! 

Probléma van a hiteddel! Ha Nekem hiszel, akkor elfogadod azt, amit mondok. Ha 

BENNEM hiszel, akkor Rám bízod az életedet! Aki egészséges akar lenni, az 

mindkettőt megteszi. Ha nem teszi meg, azért nem teszi meg, mert nem akar 

meggyógyulni. Azért nem akar meggyógyulni, mert nem meri vállalni azt, hogy mások 

építsenek rá! 

3. Mindenkinek fényadóvá kellene válnia! A fényadás nem más, mint annak a 

szeretetnek kisugárzása, amely Belőlem táplálkozik! 



Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy járjon fényadók közé, és mindenki legyen 

maga is fényadó! Hogy is lehetnétek másképpen a világ világossága?! Pedig Én erre 

adok megbízatást mindenkinek! 

Mivel minden jót el lehet rontani, természetesen a fényadás címszó alá is lehet 

olyan gyarló emberi magatartást elbújtatni, amely inkább fénynyelő, mint fényadó! Az 

anyagiságra nagyon kell vigyáznia annak, aki az Én világosságomat akarja közvetíteni! 

Megáldalak a Belőlem áradó FÉNY GYÓGYÍTÓ EREJÉVEL!  « 

1572. HÁZASSÁGOMBAN BAJOK VANNAK 

Kérdező: 

1. Többévi házasság után kezdünk eltávolodni egymástól. 

2. Adjam kisfiam bölcsődébe? 

3. Hogyan ítéli meg Isten magatartásomat? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Első kérdésedre azt kell mondanom, hogy minden olyan emberi kapcsolat, 

amely azt tűzi ki célul, hogy egymást boldogítsák, eleve kudarcra van ítélve. Igen, mert 

senki emberfiát nem teremtette Isten arra, hogy képes legyen folyamatosan a másik 

embertársában istenét látni! Ha pedig nem erre teremtődtetek, amikor boldogságra 

teremtődtetek, akkor nyilván kudarc ér benneteket mindaddig, amíg ezt be nem 

látjátok! 

Minden házasságban az a boldog, akinek Én vagyok az Istene! Bár nem Én vagyok 

a mennyei Atya, de aki Engem lát, az az Atyát látja! 

Ha egy házasságban mindkét fél tudja ezt, és így fogad el Engem, akkor az a 

házasság boldog házasság. Ahol csak az egyik fél fogadja ezt el, ott csak ő a boldog. 

Ahol egyik fél sem fogad el így Engem, ott az emberséges házasságnak meg vannak 

számlálva a napjai! 

Minden embernek az az Istentől kapott szerepe, hogy embertársát közelebb segítse 

HOZZÁM! Ez alól nincs kivétel! És nem is lesz soha! 

2. A második kérdésedre adok ugyan egy rövid választ, de ezt neked magadnak is 

tudnod kellene. 

Minden gyermek az édesanyja közelében tudja megélni legjobban azt a harmóniát, 

amely után mindenki vágyik. Ha egy anya nem teheti meg, hogy gyermeke a 

közelében maradjon, akkor bölcsődéje válogatja, hogy mennyire fog pozitív módon 

hatni a bölcsőde a gyermekre. 

3. A harmadik kérdésedre válaszom az, hogy a mennyei Atya azért teremtett 

embernek, hogy legyen lelkiismereted, amely eligazít, ha figyelsz rá. Mindenkinek 

magának kell eldöntenie és lelkiismeretére hallgatva megítélnie, hogy hol is álljon, mit 

is tegyen, hogyan döntsön. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 



1573. LÁTOMÁSOKRÓL... 

Kérdező: 

Sok látomásom van. Miben kell megváltoznom? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Okos dolog az, hogy szeretnéd tudni, milyen irányban kell változnod. 

Megmondom. 

Nyitott szemmel, és nem csukott szemmel kell látnod, és nem arra kell figyelned, 

hogy milyen szenteket és alakokat látsz, hanem arra, hogy lásd meg azt, ami a teendőd 

az Én dicsőségemre és embertársaid javára ott, ahol élsz! Ennél fontosabb nincs! 

A különböző alakok látása legtöbbször elvonja a figyelmedet arról, amit a 

legfontosabb lenne meglátnod. A legfontosabb tehát az, hogy meglásd azt, hogy 

környezetedben ki az a rászoruló, akinek te segíteni tudsz! Égi koronádat az ilyen 

szolgálatok fényesítik, és nem a látások! 

Minden szellemi látással nagyon óvatosan kell tehát bánnod! Igen, mert e téren 

nagyon be tud zavarni olyan ártó erő, amelynek káros hatása csak később ismerhető 

fel. Esetleg olyankor, amikor már súlyos sérüléseket okozott. 

A HANGOK hallásával is óvatosan kell bánni, de e téren könnyebb a helyzet, mert 

az Én tanításomnak aránylag könnyen utána lehet járni, és ha a szellemektől felétek 

sugallt hangok nincsenek harmóniában tanításommal, akkor könnyen lelepleződik a 

GONOSZ. 

A LÁTÁSSAL kapcsolatban csak azt tudom ajánlani, hogy azzal törődjetek, mi a 

teendőtök a szeretetben megnyilvánuló szolgálatban. Más látással vagy nem kell 

törődni, vagy az Én, tehát Jézus nevében el kell parancsolnotok tudatotok 

képernyőjéről! 

Mint tudod, Én nagyon szeretlek, de a te benső békéd és boldogságod nem ettől 

függ, hanem attól, hogy te mennyire mutatod ki Irántam való szeretetedet azáltal, hogy 

másokat szolgálsz. 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1574. HATNAK RÁM SZELLEMEK 

Kérdező: 

Egy szellem akar hatni rám. Mit tegyek ellene? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Mindenkit olyan szellem használ fel, amilyennek átadta magát! Olyan nincs, hogy 

valaki Nekem átadja magát, és ezután rendszeresen ártó erők működhetnek benne. 

Azért nincs ilyen, mert aki Nekem adta magát, az tudja azt, hogy ez nem egy egyszeri 

aktus, hanem olyan állapot, amelyben azáltal tud az illető megmaradni, hogy 

tanulmányozza az Én evangéliumaimat, és nagy alázattal próbál ezek szerint élni! 



Aki így cselekszik, az biztos lehet abban, hogy ő a Szentlélek temploma, és 

ígéretem alapján az Atya és Én lakást vettünk benne (János 14:23)! 

Ha tehát nem akarod átengedni magad fölött az uralmat akármilyen erőknek, akkor 

önfegyelemmel vállalnod kell olyan szellemi munkát, olyan tanulást, melynek 

következtében el lehet mondanod magadról, hogy az Én tanítványom vagy! 

A tanulás mellett természetesen nem hanyagolható el az olyan imádkozás, amelyet 

az állhatatosság és az áhítat jellemez! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1575. NYUGTALAN VAGYOK 

Kérdező: 

1. Nem találom meg férjemmel a közös hangot. 

2. Mulasztásaimat szeretném pótolni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Hosszú távon közös hang csak Én lehetek! Valójában rövidtávon is, csak 

rövidtávon még nem szokott bejönni az az egymásra találás ember és ember 

kapcsolatában, melyben Én otthon érezhetném Magamat. 

A legfontosabb tehát az, hogy találd meg először Velem a hangot! Írod, hogy a 

HANG 4-dik könyvét olvastad már. Eddig rendelkezésetekre áll összesen 12! De már a 

16-dik is nyomdakész állapotban van! Szinte ontom azokat a gondolatokat, amelyek 

mind boldogságotok irányába segít előrelendíteni benneteket. 

Drága Gyermekem! Újra és újra elmondom, hogy csak Én tudlak boldogítani 

benneteket, de nem nélkületek, hanem általatok! Hogyan? 

Azt tanítgatom médiumom által nektek, hogy bennetek élek, éspedig értetek élek 

bennetek. Ha ezt elfogadod, akkor két út áll előtted. Az egyik az, hogy elmondod 

Nekem gondjaidat, és elmondod azt is, hogy te hogyan gondolod azokat megoldani. Ha 

ezt az utat bejártad, akkor engedned kell, hogy a másik út is kinyíljon előtted, vagyis 

az, amely Velem azonos. 

Már sokszor hallottad, de nem vetted komolyan azt a kijelentésemet, hogy Én 

vagyok az ÚT! Ennek az ÚTNAK kell utat engedni szívedben! Ez úgy történik, hogy 

először is örülsz Nekem, és hálát adsz azért, hogy benned élek! Ezt a hálálkodást, 

dicsőítést rendszeressé kell tenned. Nem Miattam fontos ez, hanem miattad! 

A hálaimák szemeket nyitnak benned, hogy meglásd, mennyire szeretlek, és 

mennyire nem az a fontos, hogy mi vesz körül, hanem az, hogy milyen vagy, illetve 

még ennél is fontosabb és termékenyítőbb számodra az, hogy az Enyém vagy! Rá kell 

látnod arra, hogy szeretetem által élsz, és ha azt éled meg, hogy csalódsz Bennem, 

akkor nem ez történik, hanem az, hogy Engem akarsz alakítani ahelyett, hogy 

engednéd, hogy Én alakítsalak téged. 

Bennem még senki nem csalódott! Akik elhagytak, azok azért hagytak el, mert 

nem voltam hajlandó teljesíteni az ő akaratukat, mivel tudtam, hogy hosszú távon 



számukra az boldogtalanságot eredményezne. Ha nem hagytak volna el, akkor előbb-

utóbb belátták volna, hogy számukra jobb az, ha Rám hallgatnak, mintha Én hallgatnék 

rájuk! 

2. Akkor hozod be mulasztásaidat, ha megszenteled a jelenedet. Ehhez jó eszköz 

az, ha valaki tud találni magának olyan közösséget, baráti kört, amelyben Én fontos 

vagyok a tagok számára, és Általam akarnak lelkileg fejlődni. Az ilyen közösséget 

vagy meg kell keresni, vagy meg kell csinálni! Földi életetek egyik legjelentősebb 

értelme ez! Ma erre sok lehetőség áll rendelkezésetekre! Gyermekeid megkeresztelése 

mit sem ér, ha nem vagytok ilyen élő közösséggel körülvéve. A szertartásoknak 

elsődlegesen lepecsételő szerepe van, s csak másodlagosan van továbblendítő ereje! 

Drága Gyermekem! Átgondoltan olvasd a HANG-könyveket! Én szólok hozzátok 

e könyvekből! Aki nyitott szívvel olvassa e könyveket, annak ezt nem kell külön 

bizonyítgatnom. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 


