
 

 

 
 



VÉLEMÉNYEK A HANG CÍMŰ KÖNYVEKRŐL 

 

 

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

értelemmel, ennyire kivitelezhető, ennyire alkalmazható, megtanulható, világos 

értelmezéssel még nem találkoztam.” (K. Gyné) 

 

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

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

           

„Csodálatos eredménye van ezen könyvek olvasásának! Nekem ezek segítségével 

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

           

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

gyökeresen megváltoztatta az életem. Sokkal könnyebben veszem az akadályokat. 

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

megértem.” (P. Ferencné)       

           

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

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

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

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

           

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

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

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

           

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

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

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

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

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

Ferencné) 

 

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

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

(Cs. Adrien) 

          

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

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

kétkedve, esetleg ellenségesen szemlélik Jézus működését a bennem megszólaló 

HANG által.” (Dombi Ferenc katolikus pap) 



Dombi Ferenc 

Egy katolikus pap párbeszéde égi lényekkel 

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

született (Hont.m.) Szob községben, egy tizenkétgyermekes család 

ötödik gyermekeként, mint első fiú. 

 

Tanulmányait Székesfehérvárott és Szegeden végezte. 1954-ben 

szentelték pappá. Egy évig káplán, majd hitoktató. 1960-tól az 

állam nem engedélyezi hivatalos működését Székesfehérvárott és 

Nagy-Budapest területén.  

 

1976. október 4-én LÉLEKKERESZTSÉGBEN részesül 

Alsószentivánon.  

 

1977-től nem kap engedélyt önálló működésre. 1979-től Pátkán működhet, mint 

plébános, egészen nyugdíjaztatásáig, 1987-ig.  

 

Ezután két hónapot tölt Medjugorjében, ahol törött lába csodálatos módon egy pillanat 

alatt meggyógyul. Az előző politikai rendszer bukása után, 1991-ben engedélyt kap a 

Váci Megyés Főpásztortól arra, hogy INÁRCS községben kisegítő lelkipásztori 

munkát végezhessen. Itt a hívek áldozatos szeretete, és a helyi önkormányzat 

jóindulatú hozzáállása folytán két év alatt plébániát építenek számára, s a Váci Megyés 

Főpásztortól folytatólagosan évenként engedélyt kap a további működéshez. Itt, 

INÁRCSON erősödik meg benne a HANG, melyben égi lények gondolatait ismeri fel. 

E könyv ezeket a gondolatokat tartalmazza.  

 

"Míg idea valami, addig csak hordozóját boldogítja. A megvalósult idea kell, hogy 

hordozza Alkotóját. Erre és ezért teremtettelek!" (HANG)  

 

Működési engedélyét 1997 őszén, a Váci Megyés-főpásztor, a Váci Egyházmegye 

területére vonatkozóan visszavonta, majd azt 1999 őszén ismét visszakapta. 

 

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

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

 
 

 

 

 

 

Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, 

amelynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga 

 

 

 

 

 

A HANG 
 
 
 
 
 

 
Lektorálta: Torma Károlyné, Devich Erzsébet 

 
 



ELŐSZÓ 

1907. NEKEM KELL GONDOLKODNOM? 
Tizenöt kérdés. 

1908. SZERETNÉM ISTENT JÓL DICSŐÍTENI! 
Hogyan lehet jól dicsőíteni Istent? 

1909. HULLIK A HAJAM! 
Van ellenszere a hajhullásnak? 

1910. MI VAN FIAMMAL? 
1. Megtettem, amit meg kellett tennem? 
2. Fiamról csak egyetlen szót kérek! 

1911. VÁLASZ EGY ELKÉSETT LEVÉLRE 
Maga a médium. 
Uram! Lassan már egy éve íródott levél került elő az iratok alól, s nem 

tudom, kapott-e választ a levél írója. 

1912. AZ ABORTUSZRÓL 
1. Gyűlölet vesz körül a munkahelyemen. 
2. Lesz-e valaha megfelelő társam? 
3. Az abortusz kihat további sorsomra? 

1913. GONDBAN VAGYOK 
1. Miért vannak mostani problémáim? 
2. Mit hozhat a jövő? 
3. Hogyan segíthetek gyermekeimnek? 

1914. RENDKÍVÜLI DOLGOKAT ÉLTEM MEG 
1. Különös dolgok történtek velem. 
2. Halott apám rávett, hogy földet vásároljak. 
3. Pereskedni akarnak velem. 

1915. ÉRDEMES ÁLDOZATOKAT HOZNI? 
1. Érdemes kineziológiával áldozatok árán is foglalkozni? 
2. Az igazságérzet tehet tönkre embereket? 

1916. MI A TEENDŐM? 
1. Nem értjük meg egymást házastársammal. 
2. Mi a legfontosabb feladatom? 

1917. LEHET JÓ KAPCSOLAT EGY HITETLENNEL? 
1. Hitetlen fiúval köthetek házasságot? 
2. Lehet teljes odaadás házasság előtt? 
3. Tudok-e segíteni társam megtérésében? 



1918. MIÉRT VAN EGYESEKNEK HALÁLÉLMÉNYE? 
1. A halálélmény újjászületéssel jár? 
2. Szeszélyes természetemen szeretnék változtatni! 
3. Kapcsolatunkról kérek véleményt! 

1919. A ROSSZ NEM MULANDÓ? 
Miért nem múlik el felőlünk a rossz? 

1920. MINDENKIT NEM TUDOK SZERETNI! 
1. Nem tudom szeretni a rossz embereket. 
2. Hátrányos megkülönböztetésben vagyok származásom miatt. 

1921. NEM TALÁLOM A HELYEMET! 
1. Anyámmal nagyon megromlott a kapcsolatom. 
2. Elválásom után sem találom helyemet. 
3. Döntéseimnek nem jók a következményei. 

1922. ERŐSZAKMENTESSÉGRŐL 
1. Gyermekeink hogyan védhetők meg erőszak nélkül? 
2. A világi hatalmak bűnüldözése Isten előtt jogos-e? 
3. A megbocsátó lehet elnéző? Megbánás nélkül lehet megbocsátás? 

1923. MEGMENTHETŐ A HÁZASSÁGUNK? 
1. Férjemet nem tudom elfogadni olyannak, amilyen. 
2. Szeretném házasságunkat megmenteni. 
3. Egészen Jézusnak akarom szentelni magamat. 

1924. JÓL SZERETNÉK SZERETNI! 
Szeretném benső szabadsággal szeretni családomat! 

1925. ISTEN MIÉRT OLYAN, AMILYEN? 
1. Ha van Isten, akkor miért olyan, amilyen? 
2. Lehet szerető Isten az ilyen Isten? 

1926. MI AZ ÉRTELME AZ ÉLETEMNEK? 
1. Sokféle betegségem van. 
2. Szeretnék könnyíteni anyám sorsán! 
3. Pénteken nem böjtölök, és sajátosan vagyok vallásos. 

1927. SOKAT FOGLALKOZTAT A MÚLT 
1. Miért esett áldozatául fiam egy balesetnek? 
2. Apám mit akart mondani halála pillanatában? 
3. Isten mit üzen nekem a sok halálesettel? 

1928. TISZTÁZNI KELL A FOGALMAKAT! 
1. Isten miért Fia által engesztelődött ki? 
2. Öröm, boldogság, szabad akarat hol van? 



3. Ostoba e nemzet. 

1929. MI A FELADATOM GYERMEKEMMEL KAPCSOLATBAN? 
1. Kicsi leányommal mit tegyek? 
2. Lelkem fejlődését hogyan tudom biztosítani? 
3. Jó úton járok? 

1930. ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL, LÉLEKKERESZTSÉGRŐL 
1. Valóban újjászülettem? 
2. A Lélekkeresztség együtt jár ezzel? 
3. Testvéremmel a kapcsolatom nem megkötözöttség? 

1931. ELKÁRHOZOM? 
1. Gyengeségből történő botlásaim kárhozatot jelentenek? 
2. Istennek tetsző szeretnék lenni! 
3. Vágyom a szentáldozás után! 

1932. NEHEZEN FELEJTEM A MÚLTAM! 
1. Szeretném feledni a múltat! 
2. Nagyon ártottak nekem bizonyos természetgyógyászok. 
3. Volt egy nagyon rossz álmom. 

1933. MIKOR JÁRULHATOK SZENTÁLDOZÁSHOZ? 
1. Előző férjem halála után járulhatok szentáldozáshoz? 
2. Környezetem nagyon hitetlen. 

1934. NEM TUD RÁM HATNI EGY GYÓGYÍTÓ 
1. Egy természetgyógyászról kérdezek. Rám nem tudott hatni. 
2. Gyermekem állapota javulhat? 
3. Mi a célod velem? Újjászülettem-e már? 

1935. ISZÁKOS EMBERBEN MEG LEHET BÍZNI? 
1. Italos társamra rábízhatom jövőmet? 
2. Anyám ellenséges velem szemben. 
3. Miért isznak társam és családom egyes tagjai? 

1936. BEKEMÉNYEDETT A SZÍVEM! 
1. Úgy érzem, szívem megkeményedett. 
2. Nekünk semmi nem sikerül. 
3. Mi a teendőm? 

1937. GYÓGYULÓ BETEG VAGYOK? 
Jó irányban haladok-e a teljes gyógyulás felé? 

1938. BETEG A GYERMEKEM. MI A TEENDŐM VELE? 
Beteg gyermekemen hogyan segíthetek? 



1939. AGGÓDOM GYERMEKEIMÉRT 
1. Vallástalan gyermekeimért mit tehetek? 
2. Istennek kell embervér? (Keresztáldozat) 
3. A reinkarnáció tana egyházellenes? 

1940. TÁLTOS-BEAVATÁST KAPTAM! 
Táltos-beavatást kaptam. Jézus helyesli ezt? 

1941. JÉZUS EGYHÁZÁRÓL 
1. Jézus nem alapított egyházat? 
2. Előző életemről szeretnék tudni valamit! 
3. Egy szentháromsági elképzelés. 

1942. BŰNRÉSZES VAGYOK? 
1. Mikor vagyok bűnrészes? 
2. Jézus segítségére nagy szükségem van! 
3. Környezetemben szeretnék okosan eljárni! 

1943. VESZÉLYBEN VAN LEÁNYOM! 
Úgy tűnik, hogy kislányomat ártó erők támadják. 

1944. KI BESZÉL HOZZÁM? 
1. Ki szólt hozzám? Álmomban energiát kapok. 
2. Karmikus büntetésünk jellege azonos előző bűneinkkel? 
3. Menjek-e külföldre dolgozni? 

1945. MIÉRT NEM SIKERÜL SEMMI NEKEM? 
1. Semmi nem jön össze nekem! 
2. Mi a teendőm? 

1946. LÉGZÉSI NEHÉZSÉGEIM VANNAK 
Asztmatikus rohamaim vannak. 

1947. HATNI SZERETNÉK GYERMEKEMRE 
Visszafogadjam-e elvált gyermekemet? 

1948. TUDNI SZERETNÉK FÉRJEMRŐL! 
Mi van férjemmel? 

1949. NAGYON ZAVAROS AZ ÉLETEM 
Családi problémámra kérek választ. Elváltam, majd külföldivel éltem együtt 

külföldön, majd zavaros körülmények között itthon. 

1950. ELLENŐRIZTETNI SZERETNÉM MAGAMAT! 
Helyes úton járok? 

1951. BEFEJEZETLEN VAGYOK! 
1. Testvérem szabadulásáért könyörgöm. 



2. Sok a befejezetlen dolog az életemben. 
3. Bűntudatban élek botlásaimra gondolva. 

1952. ELÉGEDETT LEHETEK MÉG ITT A FÖLDÖN? 
Megkapom-e földi életemben azt az érzést, amire vágyom? 

1953. MI A LÉLEKKERESZTSÉG? 
1. Mit jelent a Lélekkeresztség? 
2. Katolikusnak vagyok keresztelve. Nem élem vallásomat. 

1954. KÜLÖNBÖZŐ KINYILATKOZTATÁSOKRÓL 
1. A Jelenések könyvéről 
2. A hetes számról 
3. Tamás evangéliumáról 

1955. FONTOS AZ ŐSZINTESÉG? 
1. Mire kötelez az őszinteség? 
2. Hűség, hűtlenség. 

1956. MIT AKAR VELEM AZ ISTEN? 
1. Lehetetlen helyzetekből menekültem ki. 
2. Feltétlenül van feladatom a Földön. 
3. A Bokor Bázis-közösség hol található? 

1957. SZERETNÉK ÁLDOZNI! 
Házasságom nem rendezhető egyházilag. Szeretnék áldozni! 

1958. CSODÁLATOS MEGTAPASZTALÁSAIM VOLTAK! 
Az a sok gyönyörű álom és élmény, amelyeket átélhettem, kitől származott? 

1959. SEGÍTENI SZERETNÉK! 
Hogyan segítsek helyesen testvéreimnek? 

1960. CSALÁDI ÉS EGYÉNI GONDOK 
Sok-sok családi és egyéni gondot hozok a HANG elé. 

1961. ÉN VÁLLALTAM MAGAMNAK EZT AZ ÉLETET? 
1. Tudatosan vállaltam ezt az inkarnációt? 
2. Volt közöttünk korábban már szeretetkapcsolat? 
3. Állandósítani szeretném a bennem lévő örömet! 

1962. AZ ÖNGYILKOS ELKÁRHOZIK? 
1. Egy öngyilkosról kérdezem a HANG-ot. 
2. Gyermeknevelésről kérdezem a HANG-ot. 
3. Társam nem ismer Téged. 

1963. JÖVŐMRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 
1. Meggyógyulok-e valaha? 



2. Mit tegyek a házammal? 
3. Élettársat vállaljak-e? 

1964. MILLIOMOS LESZEK? 
Hozzá fogok jutni ötven millió dollárhoz? 

1965. A TILTOTT KAPCSOLAT NEM BOLDOGÍTHAT? 
Miért nem válhat boldogítóvá egy tiltott kapcsolat? 

1966. ÁRTÓ SZELLEMEKRŐL 
1. Miért engedted az ördögöket a disznókba menni? 
2. Apámnak, öcsémnek és a háznak ártó szellemeit elűztem. 
3. Újjászülettem? 

1967. ZAVAR A SZERTARTÁS KÖTÖTTSÉGE 
1. Miért nem kérdezhetünk tanítás közben? 
2. Gyóntatásról kérdezem a HANG-ot. 
3. Miért perselyeznek a felajánlás előtt, alatt? 

1968. EGY RÁKOS ÉDESANYA MEGGYÓGYUL? 
Egy háromgyerekes édesanya rákos beteg. 

1969. SZIMBÓLUMOKRÓL 
1. Mi az az ÉLET KÖNYVE, és kiknek a nevét tartalmazza? 
2. Mi az a pusztító utálatosság? 

1970. ISTEN KÜLDHET VALAKIT POKOLRA? 
1. Isten hogyan küldhet valakit a pokolra? 
2. Hogyan hathatott Isten akkor rám, amikor nem figyeltem Őt? 
3. Honnan tudhatjuk, hogy szerepünkben vagyunk? 

1971. HARMONIKUSSÁ TEHETEM PÁRKAPCSOLATOMAT? 
1. Hogyan tehetem harmonikussá párkapcsolatomat? 
2. Tanulmányaimban jó úton járok? 
3. Mi a szerepe életemben az éneklésnek? 

1972. BIBLIAI HELY MAGYARÁZATÁT KÉREM! 
1. Lukács 4:18-19 magyarázatát kérem! 
2. Melyik év lesz a pusztulás éve? 
3. Az újjászületés és a Lélekkeresztség nem azonosak? 

1973. HELYES-E A PASSZÍV REZISZTENCIA? 
1. A passzív rezisztenciával mi a helyzet? 
2. A transzcendens hierarchiáról kérek véleményt! 
3. Előre megálmodott események bekövetkezhetnek? 

1974. GÁTLÁSOSSÁGRÓL 
1. Előző életem végén előbbre jártam a hitben? 



2. Gátlásos vagyok szeretetem kimutatásában. 
3. Szeretnék könyvet írni, s így segíteni másoknak! 

1975. SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI! 
1. Közel állok az újjászületéshez? 
2. Van-e számomra üzenet? 
3. Kérem az újjászületés kegyelmét! 

1976. MINDENKITŐL SZABADDÁ KELL VÁLNOM? 
1. Férjemtől is szabaddá kell válnom teljesen? 
2. Beszéljek Rólad unokámnak? 
3. Probléma számomra Pál. 

1977. PÁRKAPCSOLATOMRÓL 
1. Párkapcsolatomat hogyan tudom megoldani? 
2. Mesterem jó lesz-e nekem ? 

1978. JÖVŐMRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 
1. Ő az igazi, akivel szeretjük egymást? 
2. Anyagilag rendeződik az életem? 

1979. MEGVÁLTOZHAT EGY ALKOHOLISTA? 
Alkoholista férjem megváltozik? 

1980. NEMCSAK AGRESSZIÓ ELNYOMÁSA A KÖRÖMRÁGÁS! 
(Egy tízéves leány kérdez.) 
1. Miért rágom a körmömet? 
2. Miért fáj a fejem az autóban? 

1981. SEGÍTENI SZERETNÉK, DE TEHETETLEN VAGYOK! 
1. Nem tudok segíteni barátnőmnek? 
2. Református kiadványokat adhatok katolikusoknak? 
3. Nehezen tudok felkelni. 

1982. AKI TESTILEG, LELKILEG BETEG 
Egy testi-lelki betegről kérek véleményt! 

1983. GONDOM TÖBB IRÁNYÚ 
1. Gondban vagyok barátom miatt! 
2. Anyám nehéz természetű. 
3. Gyermekemet szeretném jól nevelni. 

1984. LEHET VALAKI ÁTOK ALATT MÁSTÓL? 
1. Egy ateista átka lehet érvényes? 
2. A múltamat vezekelem, és a jövőmet készítem elő? 

1985. EGY KÍVÁNSÁG TELJESÜLÉSÉRE VÁGYOM! 
Nekem szánta Isten azt, akit szeretek? 



1986. SZERETNÉK ISTENNEK TETSZŐ LENNI! 
1. Életem Istennek tetsző-e? 
2. Létbiztonságot teremtő munkámon Isten áldása van? 
3. Szeretetemet viszonozza-e kiválasztottam? 

1987. MI A BETEGSÉGEM GYÖKERE? 
1. Betegségem lelki eredetét kérdezem. 
2. Jó úton haladok? 
3. Sok segítőm közül melyik az, aki valóban segítőm? 

1988. HALOTT GYERMEKEMRŐL 
Gyermekem 22 éves korában meghalt baleset következtében. 

1989. BÁNTÓ SZELLEMEK GYÖTÖRNEK! 
1. Régóta nincs nyugtom! 
2. Mit tegyek nagyobbik fiamért? 

1990. ELBÓDULT FIATAL VAGYOK? 
1. Nagy hatással van rám egy énekes. 
2. Kirúgtak az iskolából viselkedésem miatt. 

1991. KI A MESTEREM? 
1. Nekem szóló tanítást kérek! 
2. Hihetek-e annak (az Elvirának), aki szól hozzám? 
3. Mesteremről kérdezem a HANG-ot. 

1992. JÉZUS BÉKÉJÉRE VÁGYOM! 
1. Mi a helyes út? 
2. Mi a szerepem? 
3. Hogyan kaphatom meg Jézus békéjét? 

1993. EGÉSZSÉGES EMBER LEHET LELKI BETEG? 
1. Min kell változtatnom? 
2. A lelki betegség nem jelenik meg mindig a testen? 
3. Mit tehetek családomért? 

1994. JÓL IRÁNYÍT AZ INGÁM? 
Megbízhatom ingám irányításában? 

1995. LEÁNYOMRÓL 
Leányommal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

1996. ITT VAN A MENNYORSZÁG ÉS A POKOL? 
1. Fáj, amikor azt mondják, hogy a pokol és a Mennyország itt van! 
2. Fáj, amikor bántják Jézust! 
3. Elhunyt szeretteimről kérdezem a HANG-ot. 



1997. ÖSSZEKEVEREM AZ ÖNZÉST A SZERETETTEL? 
1. Másokról kérdezem a HANG-ot. 
2. Nem önzés az, amit szeretetnek gondolok? 
3. Türelmetlen vagyok. 

1998. AZ ERŐ-NEMALKALMAZÁS LEHET ROSSZ IS! 
1. Lehetséges a senkinek nem ártás? 
2. Nem akadályozható meg minden áron a nagyobb rossz? 
3. Jézus is helyesbítette tanítását. 

1999. NEM TUDOK DÖNTENI 
1. Apáca vagy anya legyek? 
2. Őrangyalommal szeretnék mélyebb kapcsolatban lenni! 
3. Öngyilkos üdvözülhet? 

2000. ELBIZONYTALANODOM A KÉRDÉSEK MIATT 
1. Tanúságra készítenek fel? 
2. Mintha a kérdéseknek soha nem lenne vége. 
3. Kérem a bűnbánat kegyelmét! 

2001. SORSSZERŰ A BALESETEIM SORA? 
1. Egy meghatározott napon mindig baleset ér. 
2. Jól nevelem-e nevelt lányomat? 
3. Testvérem és apám nem jönnek ki egymással. 

2002. MI AZ ISTEN AKARATA? 
1. Miért nem érdekli az embereket az, amit én fontosnak tartok? 
2. Honnan tudom, hogy Atyám akaratát teszem? 
3. A munkáról kérdezem a HANG-ot. 

2003. A CIGARETTÁZÁSRÓL 
1. Szeretnék leszokni a cigarettáról! 
2. Férjemért könyörgöm! 

2004. HOGYAN JÖN EL JÉZUS? 
1. Állandó stresszben vagyok. 
2. Eljöveteled milyen lesz? 
3. Van jelentősége annak, amit a látók láttak rajtam? 

2005. HOGYAN TOVÁBB? 
1. Sok szenvedéssel a hátam mögött, magamra maradtam. 
2. Jelenlegi vallásomban akarok maradni. 
3. Vegyek-e magam mellé valakit? 

2006. GONDBAN VAGYOK LEÁNYOM MIATT 
Vőm válópert indított leányom ellen. 



2007. CSALÁDI GONDJAIM VANNAK 
1. Fiam jövőjével kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 
2. Hogyan tudom biztosítani a megfelelő energiát munkámhoz? 
3. Mit tegyek a gyermekáldás érdekében? 

2008. HOL TARTOK? 
1. Miért kellett megszületnem? 
2. Van-e, amit már teljesítettem? 
3. Min kell változtatnom? 

2009. MINDIG HALLGASSAK A LELKIISMERETEMRE? 
1. Nem visz-e tévútra a lelkiismeretem? 
2. Házaséletemmel nem vagyok igazán megelégedve. 
3. Akaraterőmet hogyan növelhetem? 

2010. RÉSZLET BARCZA BARNA „ÉRVEK ÉS SZEMPONTOK A 

REINKARNÁCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE MELLETT” CÍMŰ TANULMÁNYÁBÓL. 
Részlet barcza barna „Érvek és szempontok a reinkarnáció szükségessége 

mellett” című tanulmányából. 

 



ELŐSZÓ 

 
Drága Jézusom! Tudom, hogy nap mint nap szólhatok Hozzád, most mégis úgy érzem, 

írásban kell megerősítenem azt a hálát, amit érzek! Te jól tudod, hogy milyen 

változások, megerősítések és felismerések mennek végbe bennem, mióta megkaptam 

válaszaidat. A hályog egy részét eltávolítottad a szememről, és végre tudatosodott 

bennem mindaz a szeretet és gondviselés, amit irányomban sugároztok. Lelkem 

minden rezdülésével köszönöm! Szeretnék egy aprócska tükördarab lenni, és végtelen 

szeretetetek fényét Rátok visszatükrözni, Bennetek megfürdetni újból és újból. 

Köszönöm a leckét, a tanulságokat és a még fel nem ismert igazságokat is! Kérlek, 

fogd meg a Feléd nyújtott kezemet, és botladozásaim közepette vezess azon az úton, 

melyen gyarlóságaimtól megtisztulva megpillanthatom végre Arcodat! Segíts, hogy itt 

a Földön méltó lehessek Hozzád, és szeretetedet – mely minden bajra gyógyír – 

közvetíthessem azok felé, akik sóvárogva várják azt! Taníts alázatra, szerénységre, 

tisztaságra, és ha már méltóvá válok rá, akkor találj végső otthont szívemben, 

lelkemben. Csak Te tudod, hogy milyen út vár rám, Benned mégis erősnek érzem 

magam! Kérlek, segíts, hogy félelmeim gyökerét és a másoknak okozott problémákat a 

szeretet fényével feloldhassam, letörleszthessem az adósságaimat, hogy ezek többé ne 

húzzanak vissza. Tudom, hogy itt a Földön nem lehetek tökéletes, de szeretnék JÓ 

lenni. A Te mércéd szerint! 

Taníts meg rá, hogy önző szeretetemben ne álljak gyermekeim és férjem 

fejlődésének útjába. Itt és most oly sokat köszönhetek nekik, hogy szeretném őket 

Hozzád elvezetni. De nem erőszakkal. Kérlek, vigyázz rájuk is úgy, ahogy énrám, 

segíts, hogy egymást szerető és segítő kis közösség maradjunk! 

Teljes valóságában még mindig nem vagyok képes felfogni, hogy valóban fontos 

vagyok, és „számon tartanak” odafönn. Számomra ez egy hihetetlen kegyelem, és úgy 

érzem, hogy sokszor nem vagyok rá méltó! Ki vagyok én? Csodálatos fényed köré nőtt 

matéria, melyet sokszor és sokféleképpen beszennyeztem a Föld sarával? 

Kérlek, tisztítsd meg füleimet, hogy tisztán halljam bennem zengő hangodat, és 

vedd le a hályogot a szememről, hogy tisztán láthassam azt a Fényt, amihez 

hasonlatossá kell válnom! Áldásodat kérem a családomra, barátaimra és mindazokra, 

akiknek szükségük van rá, és szellemtestvéreimre és őrangyalomra és legvégül 

önmagamra. A tisztánlátás és a bölcsesség fényével világítsd meg utamat! Általad, 

Veled és Benned! Ámen. 

 



Mivel nevét nem írta alá levelének, ezért én sem közlöm azt. De levelét őrzöm, és 

kérem Jézust, aki testvéremet ihlette e levél megírására, hogy adja meg neki azt a 

hűséget, amit Jézus így fejezett ki: „Aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül” 

(Máté 10:22). 

 

Testvéri szeretettel 

 

Dombi Ferenc 

1996. október 

  



1907. NEKEM KELL GONDOLKODNOM? 

Kérdező: 

Tizenöt kérdés. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Valóban nagyon zaklatott idegállapotban írtad leveledet médiumomnak. Tizenegy 

oldalas leveled nagy része olvashatatlan. Amit médiumom ki tudott venni leveledből, 

azt Elém tárta. 

Úgy tűnik, hogy Én teljesen hiányzom férjed életéből. Ha ez így van, akkor ő 

erkölcsileg gátlástalan ember, aki csak a pillanatnyi mulandó érdekeit tartja szem előtt, 

és nem érzi annak súlyát, hogy a másik emberre nézve milyen következményei 

lehetnek viselkedésének. 

Az ilyen emberrel szinte semmit sem lehet kezdenie annak, aki nem akar 

bűnrészesévé válni az ő életvitelének. 

Neked csak akkor van reményed arra, hogy idegileg rendeződj, ha Velem indulsz 

el naponta életed útján. Az eddigi életetek nagyrészt Nélkülem telt el, s ennek 

kikerülhetetlenül megjönnek a következményei. Isten önmagával kerülne ellentétbe, ha 

Tőle függetlenül rend, béke, boldogság lehetne azok szívében, akiket Isten önmagára 

teremtett! 

Te hiába akarod megérteni férjedet addig, amíg Engem sem értesz meg. Nem az 

foglalkozik Velem, aki úgy imádkozik Hozzám, hogy rá akar venni valamire, hanem 

az, aki az evangéliumaim alapján meg akarja tudni, hogy ki is vagyok Én 

tulajdonképpen. Nem az ismer Engem, aki tudja és gyakran kimondja a nevemet, és az 

sem, aki Hozzám beszél, hanem az, aki amellett, hogy foglalkozik evangéliumaimmal, 

megtanul csendben befelé figyelni, és igyekszik ráérezni arra a látásmódra, ami az ő 

szívének békéjét biztosítani tudja. 

Igen, mert minden megtérés, minden Velem kötött barátság gondolkodás-

átalakítással kezdődik és folytatódik! Igen, mert csak az állapotszerű megtérés az igazi 

megtérés. Ez nem jelent kikezdhetetlen bűntelenséget, mert a Földön éppen a botlás az, 

ami elkerülhetetlen, hanem azt jelenti, hogy látva a CÉLT, azt soha meg nem tagadva, 

újra és újra nekifeszülve célirányos akar maradni az, aki Engem szeret, aki Engem 

választott, aki Engem valóban elfogadott annak, aki vagyok, Urának, 

Megszabadítójának, tehát aki valóban megtért. 

Aki nem akar megtérni, az mindig megtalálja azt a magyarázatot saját 

önigazolására, ami pillanatnyilag lehetővé teszi számára azt, hogy ne kelljen önmagát 

szemen köpnie. 

Nincs hát értelme a vitának! El kell kezdened saját utadat járni úgy, hogy egyre 

szorosabb kapcsolatba kerülj Velem, s ennek arányában egyre jobban függetlenülni 

tudj tőle és mindazoktól, akik nem akarják, hogy abszolút első legyek az életükben. 

Őrangyalod nem olyan, aki valaha földi lény volt, hanem olyan szellem, aki mindig 

hű volt Hozzám, aki úgy táplálkozik Belőlem, hogy téged is képes táplálni azzal az 



erővel, bölcsességgel, kitartással, hűséggel, amire naponta szükséged van, hogy 

megnyerd és megőrizd szíved békéjét. Fordulj gyakran hozzá, és kérd segítségét! 

Kérésed nélkül nincs lehetősége úgy segíteni, ahogyan szeretne! 

Drága Gyermekem! Az eddig megjelent HANG-könyvekben már többször 

említettem, hogy még a tökéletesen olvasható levelekben található kérdések közül is 

csak három kérdésre válaszolok. Ha elolvassátok az eddigi könyveket, melyekben 

eddig már több mint tízezer kérdésre válaszoltam, be fogjátok látni, hogy éppen az 

irántatok való szeretetem követeli ezt Tőlem. 

Amit Máté 11:28-ban olvasol, azt neked is írtam! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1908. SZERETNÉM ISTENT JÓL DICSŐÍTENI! 

Kérdező: 

Hogyan lehet jól dicsőíteni Istent? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Istennek nincs szüksége dicsőítésekre. De igenis nektek szükségetek van arra, hogy 

szívetek háláját valahogyan megfogalmazzátok, mert a megfogalmazott hála nemcsak 

szavakból áll, hanem olyan érzést táplál a hálálkodóban, hogy mások felé ne a 

panaszkodás jellemezze (a legtöbb ember, ha találkozik egy másik emberrel, szinte 

azon verseng, hogy ki tud jobban panaszkodni!), hanem az, hogy bátorítsa a másikat a 

szeretetre. 

Isten nem nagy tetteket vár tőled! Ennél többet! Téged vár! Nem a tetteid kellenek 

Nekünk, hanem te kellesz Nekünk! Tetteid, bármilyen méretűek, ha Isten iránti 

szeretetből valók, akkor sokat segítenek másoknak akkor is, ha ez nem látványos 

különösen. 

Ha naponta felajánlod magadat Istennek, ha kéred életedre reggelenként áldásomat, 

ha köszöntöd és hívod őrangyalodat, hogy vigyázzon rád, akkor már megtetted a 

legtöbbet, a legnagyobbat, amit elvárunk tőled. 

Kedves Barátom! Én, Jézus, nagy szeretettel várom a találkozást veled! 

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!  « 

1909. HULLIK A HAJAM! 

Kérdező: 

Van ellenszere a hajhullásnak? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Mindennek van ellenszere! Még a halálnak is! A halál ellenszerével nagyon 

érdemes foglalkozni. A hajhullás ellenszerével már kevésbé. De aki foglalkozni akar 



ezzel, ám tegye, de úgy, hogy e probléma a helyére kerüljön, és ne úgy, hogy 

megszűnjön. 

Azért a helyrekerülés a fontos, mert amiről nem tehet valaki, az azért van, történik, 

mert Nekem tervem van vele. Amiről tehet valaki, az pedig azért van, történik, mert 

annak van terve vele, aki tehet róla. 

Mindenképpen el kell döntened, hogy fontosabb vagyok-e számodra, mint te saját 

magad számára. Amíg ezt el nem döntöd, addig nem tudunk szót érteni egymással. 

Ha úgy döntöttél, hogy te fontosabb vagy magad számára, mint Én a te számodra, 

akkor a hajhullással kapcsolatban a következőket tudom mondani: 

A világ különböző pontjain találtak már ki különböző vegyszereket, amelyek 

borsos áron beszerezhetők. Utána kell járnod, hogy hol és milyen hajnövesztő szerek 

szerezhetők be. Ha alaposan utána jártál ennek, és a legjobbakat sikerült beszerezned, 

akkor alkalmazásuk következménye kétféle lehet. Vagy használnak, vagy nem! 

Azokkal az eszközökkel, amelyeket ti választottatok magatoknak, mindig együtt jár e 

két lehetőség. 

Ha Engem fontosabbnak tartasz magadnál, akkor más a helyzet. De ezt mindenki 

tudja. Akkor automatikusan helyére kerül e probléma. Ezért nem szorul magyarázatra 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1910. MI VAN FIAMMAL? 

Kérdező: 

1. Megtettem, amit meg kellett tennem? 

2. Fiamról csak egyetlen szót kérek! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az a lelkiállapot, amelyben leveledet írtad, világosan jelzi, hogy te vagy Nekem 

az az örömöm, aki miatt érdemes volt megtestesülnöm! Ez nem túlzás! 

Föl kell hívnom figyelmedet azonban arra, hogy a földi élet nem a mennyek 

országa akkor sem, ha Velem elérkezett hozzátok ez a csodálatos világ. Körülötted 

nem a Mennyország lelkei élnek, mint emberek, hanem olyanok, akik inkább a poklot 

jelenítik meg. Ez feltétlenül reád is hatással volt, van és lesz. 

Ennek következménye lesz az, hogy benned bizonyos üresség és sivárság, tehát 

olyan lelki-sivatagi szárazság fog keletkezni, amely bizonyos lázadást fog előidézni 

benned. Ekkor úgy fogod érezni, hogy nem tudsz mit kezdeni Velem. Ekkor jön el az 

Én órám! Ekkor dől el, hogy Engem szeretsz-e vagy csupán adományaimat! 

Drága Gyermekem! Azért figyelmeztettelek előre, hogy amikor elérkezel lelked 

fejlődésének az előbb említett fázisához, akkor erőt és kitartást tudj meríteni 

figyelmeztetésemből. Én valóban és kimondhatatlanul téged szeretlek! 

2. Fiad olyan angyali körökben él és fejlődik, ahol az idő már nem számít. Amit 

megtehet, azt megteszi érted és mindazokért, akik még szenvedik a földi élet poklát. 



Az az érzelmi szeretet- és hála-érzés, ami leveled megírásakor téged eltöltött, tőle is 

származott. 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

1911. VÁLASZ EGY ELKÉSETT LEVÉLRE 

Kérdező: 

Maga a médium. 

Uram! Lassan már egy éve íródott levél került elő az iratok alól, s nem tudom, kapott-e 

választ a levél írója. 

HANG: 

 » A levél írója, az Én gyermekem, még ma sincs túl azokon a kérdéseken, amit 

levelében felvetett. Bár azt sejti, hogy az álma arról a bizonyos kígyóról, valóban 

betegségét jelezte. De betegségének okát máig sem tudta megfejteni. Igaz, ez nem is 

jelent számára hátrányt. Ezért tettem lehetővé, hogy most is aktuális legyen számára 

üzenetem. Neki íratom tehát a következő sorokat! 

Drága Gyermekem! 

Nincsenek véletlenek! Tehát nem véletlen az, hogy most levelet kapsz Tőlem, 

Jézustól! Nagy szükséged van erre! 

Megadatott neked az, hogy távlatokban tudj látni, és olyan megérzéseid legyenek, 

amelyet átlagember nem élhet át! Számodra tehát az okosság és óvatosság sokszorosan 

fontos fegyver arra, hogy az Irántam való szeretetben és hűségben talpon tudj maradni! 

Mivel irányító szereped van azok körében, akikkel együtt élsz, dolgozol, ezért 

gyakran kérd a BÖLCSESSÉG adományát (Jakab 1:5), hogy  másokra gyakorolt 

hatásod Hozzám segítsék azokat, akik keresők. 

Betegségeidnek mindig egyik legfőbb oka az, hogy kívülről is rákényszerülj a 

befelé figyelésre. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1912. AZ ABORTUSZRÓL 

Kérdező: 

1. Gyűlölet vesz körül a munkahelyemen. 

2. Lesz-e valaha megfelelő társam? 

3. Az abortusz kihat további sorsomra? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A meg nem értés még nem gyűlölet. Te túl érzékeny vagy, és ezért számodra a 

meleg is lehet forró, a langyos is lehet hideg, tehát az, hogy valaki nem úgy 

gondolkodik, szól és cselekszik, ahogy te elvárod tőle, ez még nem jelenti azt, hogy 

gyűlölet van benne irántad! 



Az a hiúsági komplexus, amit magadban hordasz, és az eddig eltelt földi életed 

melléfogásai olyan idegállapotot teremtettek benned, hogy nehezen tudsz elviselhető 

lenni hosszú távon mások számára. Sokkal rugalmasabbnak, sokkal megértőbbnek kell 

lenned, ha azt akarod, hogy mások is rugalmasabbak, megértőbbek legyenek veled 

szemben. 

2. Sem neked, sem másnak soha nem volt és nem lesz olyan megfelelő társa, aki 

után a ti megsérült lelketek vágyakozik! Hogy is lehetne bárki is megelégedve bárkivel 

is, ha Én nem vagyok neki elég?! 

Mindig és mindenkinek mindenki megfelelő társa, ha úgy néz rá, ahogy társára 

néznie kell. Vagyis, ha tükörnek használjátok azt, akivel kapcsolatba kerültök, akkor 

felismerhetitek önmagatok jó és rossz tulajdonságait. A tükör összetörése nem 

megoldás! 

3. Az abortusz, tehát egy gyermek megölése, akár tudatlanságból, akár tudatos 

gyilkosságból abortusz, minden esetben olyan testi roncsolást eredményez, amelynek 

kiheverése csak Velem, és csak hosszú idő múltán tud rendeződni. E téren a különböző 

narkotikumok csak tüneti kezelést tudnak adni, de gyökeres megoldást nem. 

Drága Gyermekem! Nagyon szeretnélek meggyógyítani! Ennek feltétlen feltétele 

az, hogy többet foglalkozz Velem, és ne magaddal. Ha Velem foglalkozol, és nem 

magaddal, akkor magadhoz tudsz engedni Engem, hogy foglalkozzam veled! 

Megáldalak a SZERETET és a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

1913. GONDBAN VAGYOK 

Kérdező: 

1. Miért vannak mostani problémáim? 

2. Mit hozhat a jövő? 

3. Hogyan segíthetek gyermekeimnek? 

HANG: 

 » Még jó, hogy leveled végén címed megtalálható, mert sem a borítékra nem írtad rá, 

sem válaszborítékot nem küldtél, melyen rajta lett volna a címed. 

Drága Gyermekem! 

1. Tudnod kell, hogy a józan eszedet használatra kaptad! Mindaddig, amíg azt 

szeretnéd, hogy mások gondolkodjanak helyetted, ki akarsz bújni olyan felelősség alól, 

amit fel kell vállalnod, ha fejlődni akarsz szellemileg, lelkileg. Amint más nem eheti 

meg helyetted az ételt, hogy a te tested életben maradjon, így nem vállalhatja senki – 

tehát Én sem – azt, hogy helyetted végiggondoljam eddigi életedet, s ennek 

következtében megfogalmazzam helyetted neked, hogy miért vannak a mostani 

problémáid! 

2. Nagy a veszélye annak, hogy míg valaki a jövőbe akar látni, addig a jelen 

feladatait elszalasztja, mert ezek boncolgatására nem biztosít magának elég időt. Az 

időzavar azokat jellemzi, akik hajlamosak megfeledkezni a jelenről! 



Pontosan megmondom, hogy számodra mit hoz a jövő! Számodra azt hozza a jövő, 

aminek alapját a jelenben Velem egyetértésben rakod le! 

3. Tanulj a madaraktól! Egyetlen madár sem rak fészket fiókái számára! Egyetlen 

madár sem engedi meg, hogy fiókái, ha már nem fiókák, hanem fejlett madarak, a 

fióka-fészekre támaszkodva építsék tovább életüket. 

Te akkor teszed a legtöbbet és legjobbat gyermekeidnek, ha szabaddá válsz tőlük. 

Csak így tudod ráébreszteni őket arra, hogy a minden emberben ott lévő önzést 

mindenkinek önmagának kell kiirtania önmagából, és mindenkinek saját erejét kell 

igénybe vennie ahhoz, hogy jelen életét megszentelve készüljön fel arra a pillanatra, 

amikor a mulandóságot felváltja az örökkévalóság! 

Kimondhatatlanul szeretlek téged is és egész családodat. Ti mind az Enyéim 

vagytok! Ti nem tudtok egymásnak erkölcsi nevelést adni olyan értelemben, hogy 

erkölcsi értékeket tudnátok átadni gyermekeiteknek. De tudtok példát adni, és 

lehetőséget biztosítani arra, hogy a Lelkemtől kapott és belőletek áradó bölcsesség 

rendelkezésére álljon azoknak, akik ezt igénybe akarják venni! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1914. RENDKÍVÜLI DOLGOKAT ÉLTEM MEG 

Kérdező: 

1. Különös dolgok történtek velem. 

2. Halott apám rávett, hogy földet vásároljak. 

3. Pereskedni akarnak velem. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Te olyan idegállapottal rendelkezel, amely nagyon alkalmas arra, hogy a 

szellemvilág hatása alá kerülj. Ez csak akkor előnyös, ha nagyon alázatos tudsz 

maradni, és mindenkor elfogadod azoknak az embereknek az irányítását, akik 

nincsenek kitéve a szellemvilág hatásának úgy, mint te. 

A földi élet nem arra való, hogy a szellemvilág irányítson benneteket, hanem arra, 

hogy az a józan ész, amelyet pontosan azért kaptatok, hogy ennek irányítása alatt 

rendezzétek földi életetek ünnepeit és hétköznapjait. Ha nem ezt teszitek, akkor nem 

tudtok felelős döntéseket hozni, mivel a szellemekre való hivatkozás nem más, mint 

felelősség-áthárítás! 

2. A halottakkal való kapcsolat szintén veszedelmes terület. Ők már képtelenek a ti 

dimenziótokban gondolkodni olyankor, amikor valami anyagi érdekeltségről van szó. 

Csak akkor érdemes halottaitok tanácsára hallgatni, ha a szívetekben lévő szeretetnek, 

tehát a mulandóságról való lemondásnak irányába próbálnak hatni rátok. A 

földvásárlás nem tartozik ebbe a kategóriába. 

3. A pereskedésekben különösen fontos, hogy ne az érzelem kerüljön a főhelyre, 

hanem az átgondolásra képes józan ész! 



A jog világa csak akkor jelent értéket, ha a szeretet világának szolgálatában áll! A 

jogi igazság, vagyis hogy mindenki megkapja azt, ami neki jár, ez soha nem lehet 

döntő irány, mivel soha senki nem tudja megítélni azt, hogy kinek mi jár! Senkiről nem 

tudjátok, hogy mit örökölt, milyen hatások érték eddigi életében, és azt sem, hogy 

eddig hogyan működött együtt az Én kegyelmemmel. Ezért nem lehet soha főhelyen a 

jogi igazság! 

Nagyon szeretlek! Kérlek, légy óvatos és alázatos! 

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!  « 

1915. ÉRDEMES ÁLDOZATOKAT HOZNI? 

Kérdező: 

1. Érdemes kineziológiával áldozatok árán is foglalkozni? 

2. Az igazságérzet tehet tönkre embereket? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. A mozgástannal való foglalkozás is, akár elméleti, akár gyakorlati síkon történik 

ez, csak eszközjellegű lehet! A CÉL mindig az örök értékek felé történő behangolás! 

Mulandóság a mulandóságért, ez méltatlan az emberhez, aki nem a mulandóságért, 

hanem örök értékek behangolására jött le a Földre. Aki ezt világosan látja, annak 

semmi sem drága ennek érdekében! De nem elég ezt csupán látni. Erre törekednie is 

kell annak, aki hiteles ember akar lenni! 

2. Az igazságérzet csak tönkre teheti az embert! Természetesen a jogi 

igazságérzetre gondolok. Az erkölcsi igazságérzet viszont megszabadító erővel 

rendelkezik! Csak erre az igazságra áll e mondás: „Az igazság szabaddá tesz 

benneteket!” (János 8:32) 

Egyetlen erkölcsi igazság létezik. Ez pedig így hangzik: Szeressétek egymást! 

Ennek az erkölcsi igazságnak megtestesülése vagyok Én! Én vagyok az IGAZSÁG! 

Általam, Velem és Bennem senki sem mehet tönkre idegileg! Általam, Velem és 

Bennem csak benső békére, tehát boldogságra juthat az, aki Engem, mint erkölcsi 

igazságot befogad életébe. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1916. MI A TEENDŐM? 

Kérdező: 

1. Nem értjük meg egymást házastársammal. 

2. Mi a legfontosabb feladatom? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ahol a házasság elsődleges célja margóra kerül, ott előbb-utóbb mindig az a 

helyzet, hogy a felek nem értik meg egymást. Vagyis mindegyik úgy gondolja, hogy 



hiába igyekszik, nem tud társa fejével gondolkodni, illetve ha ezt meg is próbálja, 

sokáig nem megy, mert azon veszi észre magát, hogy mindig azt kell belátnia, ő téved, 

és mindig a másiknak van igaza. Emiatt hamarosan egy olyan kisebbségi érzés kezd 

eluralkodni rajta, ami egy idő után robbanáshoz vezet. 

Minden házasság legfőbb célja az, hogy a házastársak egymást az örök értékek 

irányában előre segítsék! Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy segíteniük kell egymást a 

benső szabadság megélésében még egymással szemben is! A Szentlélek csak ott tud 

hatékonyan jelen lenni, ahol e szabadság létezik (2Kor. 3:17). Akit nem vezethet a 

Szentlélek, az különböző ártó erők játékszerévé válhat. 

Tudatosítanod kell tehát magadban, hogy neked nem férjedért kell élned, hanem 

önmagad benső harmóniájáért, benső békédért az Én Lelkem irányítása alatt! Ez a 

helyes önszeretet, s ez csúcsérték (Márk 8:37). Férjedért annyiban kell élned, 

amennyiben ez lelked gazdagítását segíti elő. Ha nem ezt teszed, akkor könnyen 

bűnrészessé válhatsz, tehát a külső béke kedvéért feláldozod benső békédet. Ez 

semmiképpen sem helyeselhető. 

Vita sohasem az igazságért folyik, hanem a vitázók saját igazáért. Ha belátjátok, 

hogy mindig mindenkinek mindenben bizonyos értelemben igaza van, akkor máris 

értelmetlenné válik a szeretetlenséget elmélyítő vita. 

Ne vitázz! Tedd, amit jónak látsz! Ez a megoldás! 

2. Számodra a legfontosabb feladat, mint előbb említettem, a benső szabadság 

megszerzése, biztosítása. Megszerzése és biztosítása is imádsággal történik. Saját 

szavaiddal beszélj Hozzám! A HANG 1. könyvben elmondtam a PÁRBESZÉD-IMA 

módját és fontosságát. Ha így imádkozol, akkor csodálatos változás fog beállni 

gondolkodásodban, és szíved békéjét feltétlenül meg fogod találni, mivel a 

PÁRBESZÉD-imában Én szólok hozzád közvetlenül, s az Én szavaimnak, ha valaki e 

szavakat szeretettel fogadja, mindig békét teremtő ereje van. 

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

1917. LEHET JÓ KAPCSOLAT EGY HITETLENNEL? 

Kérdező: 

1. Hitetlen fiúval köthetek házasságot? 

2. Lehet teljes odaadás házasság előtt? 

3. Tudok-e segíteni társam megtérésében? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. E szó, hitetlenség, semmi tartalmat nem hordoz. Ilyen nincs is! Mindenki hisz 

abban, amiért él, amire az életét tette! Mindenki boldog akar lenni. Boldog pedig nem 

lehet addig senki, amíg a birtokában lévő jót elveszíthetőnek tudja! Aki nem hisz 

abban, hogy az ember nem állat, aki nem hisz az örökéletben, tehát abban, hogy 

birtokolhat olyan jót, aminek elvesztését megakadályozhatja, az menekülőben van az 

elől, hogy gondolkodjék. 



Az a buta beszéd, hogy majd másban él a ti emléketek, és ezért érdemes áldozatot 

hozni, tehát lemondani az időszakos jóról ennek érdekében, tehát annak érdekében, 

amihez már nektek semmi közötök nem lehet, ez szintén ellene mond annak, hogy 

boldogságra vagytok teremtve. 

Ha valaki hisz az örökéletben, tehát józanul gondolkodik, de nem hisz Istenben, az 

azért nem hisz, mert torz istenfogalma van. Így nyilvánvaló, hogy abban az istenben te 

sem hiszel, amiben ő nem hisz, mert olyan isten valójában nincs is. Aki viszont nem 

hiszi, hogy Én, Jézus, valóban elmondtam nektek egy olyan tanítást, amely miatt 

Engem ugyan keresztre feszítettek, de mégsem változtathattam meg, mert tudtam, 

hogy nincs más út a boldogsághoz, az ilyen ember embertelen ember, és feltétlenül 

nagy veszélynek teszed ki magadat mellette. 

2. Felelős testi kapcsolat csak házasságon belül lehetséges. A ti korotok tele van 

felelőtlen emberekkel, és ezek diktálják, formálják a közvéleményt. Ez az oka annak, 

hogy ma sokan dicsekszenek azzal, ami a szégyenük, és szégyenkeznek amiatt, amivel 

méltán dicsekedhetnének. Amíg az imát csendben, szinte rejtetten mondják, addig a 

káromkodást üvöltve harsogják. Nagyon szomorú az, hogy ezt tartjátok normálisnak. 

Iszonyatos pusztulás vár világotokra. Abban a korban éltek, amelyről ezt mondtam: 

„Az Emberfia mikor eljön, vajon talál-e hitet a földön?” (Lukács 18:8) 

3. Közvetlenül nem lehet segíteni másnak, csak annak, aki ezt maga is kéri. 

Közvetve nemcsak lehet, de kell is segítened! Ha tanulással igyekszel rendet teremteni 

a fejedben és imával a szívedben, akkor társad, ha jóhiszemű, feltétlenül észre fogja 

venni, hogy sem a fejében, sem a szívében nincs rend, s kérni fog, hogy segíts neki. Ha 

ő eddig nem jut el, akkor te sem tudod, Én sem tudom jobb belátásra bírni! 

Légy okos és óvatos! Légy Hozzám hűséges! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

1918. MIÉRT VAN EGYESEKNEK HALÁLÉLMÉNYE? 

Kérdező: 

1. A halálélmény újjászületéssel jár? 

2. Szeszélyes természetemen szeretnék változtatni! 

3. Kapcsolatunkról kérek véleményt! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Aki visszajött a halálból, és emlékezik arra, ami ott vele történt, azzal mindig 

komoly tervem van! Ennek lényege mindig egy olyan tanúságtevés, amely erőt hordoz, 

a megtapasztalásnak erejét. Ezért senki nem lehet közömbös az ilyen beszámolók 

hallatán! 

Legtöbbször lehet ezt újjászületésnek is nevezni. Igen, mert aki már tapasztalattal 

rendelkezik a halál utáni élet valóságát illetően, az egészen másképpen látja ettől 

kezdve a további földi életet. Az újjászületésnek pedig éppen az a lényege, hogy aki 

újjászületett, az mindent másképpen lát, mint ennek előtte. 



2. Az önuralom annyira hozzátartozik az emberré válás folyamatához, hogy e 

nélkül ez nem is valósulhat meg! Az élet minden területén attól lesz ember vagy 

embertelen valaki, hogy önmagán vagy másokon akar és tud uralkodni. Eszerint az 

önuralom az emberré válás első lépése. Ezt mindenkinek el kell kezdenie, és nem 

szabad soha abbahagynia annak, aki emberré akar válni, és az is akar maradni. 

3. Az a halál utáni élmény, amit társad átélt, számodra előny és hátrány egyaránt. 

Előny annyiban, hogy nem tudod kivonni magadat hatása alól. Hátrány számodra 

annyiban, hogy egy olyan plusszal rendelkezik társad, amit te soha nem tudsz 

megszerezni, tehát egy az egyben soha nem tudja veled megosztani. 

E kapcsolatnak csak akkor van pozitív tartalma a jövődre nézve, ha nem neki, 

hanem Nekem adod át magadat egészen. Ő már képtelen átadni magát egészen neked, 

mivel számára e szó egész, nem helyezhető bele gyakorlatilag a földi dimenzióba. Akik 

hiszik, és nem megtapasztalásból ismerik a másvilág valóságát, azok csak akkor 

tudnak együtt menetelni azokkal, akik már megtapasztalták a másvilágot, ha teljesen 

átadják magukat Nekem! 

Isten oldaláról nézve minden emberi kapcsolatnak az volna a feladata, hogy 

segítsétek egymást olyan örök értékek megszerzésében, amelyek a másvilágon is 

boldogítani fognak benneteket. Az ilyen értékek pedig elsősorban az Értem vállalt 

áldozatok, tehát az önuralomból kinőtt szeretet-vállalások! 

Leveledben kérdeztél még az őrangyalodról és egyébről is, de Én már csak három 

kérdésére válaszolok mindenkinek. A ti érdeketekben teszem ezt. Elvárom tőletek azt a 

főleg idő-áldozatot, hogy elolvassátok az eddig megjelent és a jövőben megjelenő 

HANG-könyveket. Ezekben már több mint tízezer kérdésre adtam választ. Amit ti 

megtehettek saját érdeketekben, azt Én nem tehetem meg helyettetek, mert ha 

megtenném, akkor rosszul szeretnélek benneteket! 

Annyit viszont mondhatok, hogy akár vizsgázol, akár nem, őrangyalod mindig 

veled van, és számít arra, várja azt, hogy beszélj vele. 

Megáldalak az ÉLŐ HIT SZELLEMÉVEL!  « 

1919. A ROSSZ NEM MULANDÓ? 

Kérdező: 

Miért nem múlik el felőlünk a rossz? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Leveled, sajnos, amennyire szép, annyira olvashatatlan. Médiumomnak csak ezt ez 

egy kérdést sikerült kibetűznie. Így hát most erre az egyre válaszolok. 

Kedves Barátom! Mindaddig, amíg valaki úgy gondolja, hogy számára van rossz 

akkor is, ha szívében ott él az Isten, annak Isten sem tudja megmondani, hogy mikor 

múlik el felőle a rossz. Nem, mert mindenki maga idézi maga fölé a rosszat. Én még a 

kínszenvedésemben, kereszthalálomban is meg tudtam látni azt, hogy az miért jó 



nekem (Lukács 24:26)! Annyira jónak láttam ezt, hogy még Pétert is lesátánoztam, 

amikor meg akart menteni Engem ettől (Máté 16:23)! 

A megtérés azt jelenti, hogy nem mások megváltoztatásában látja az élete 

boldogságát az, aki megtér, hanem saját gondolkodásának átalakításában. 

A meg nem tért ember pontosan azért meg nem tért ember, mert nincs kapcsolata 

Velem. Aki pedig nem él Velem, azzal Én sem tudok élni! Én senkire sem 

erőszakolhatom rá Magamat! 

Aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és benne fogunk 

lakni (János 14:23). Aki nem szeret Engem, abban nem Én veszek lakást, hanem valaki 

más, aki egészen biztos, hogy nem tud szívbékét adni senkinek, mert neki sincsen! Már 

pedig erre is áll, hogy senki sem adhatja azt, amije nincs! 

Kedves Barátom! Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

1920. MINDENKIT NEM TUDOK SZERETNI! 

Kérdező: 

1. Nem tudom szeretni a rossz embereket. 

2. Hátrányos megkülönböztetésben vagyok származásom miatt. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Rossz ember az, aki rosszat akar. Jó ember az, aki jót akar. El kell döntened 

minden reggel, hogy jó vagy rossz ember akarsz-e lenni az elinduló napon. A szeretet 

tehát, ami nem más, mint jót akarás, nem függ mástól, csak attól, aki akarja. 

Két fegyvert adtam kezetekbe: legyetek okosak, mint a kígyó, és óvakodjatok az 

emberektől. Mivel te egyiket sem használtad, ezért becsaptak, kihasználtak, bántottak. 

Most még te is bántani akarod magadat? 

Ha nem akarsz jót azoknak, akik téged bántottak, akik neked rosszat akartak, akkor 

te, ha rosszat akarsz, ugyanúgy rossz ember leszel, mint mindenki, aki rosszat akar. 

Nem nekik teszel hát rosszat, ha nekik rosszat akarsz tenni, hanem magadnak. 

Bár tudnám megmagyarázni, hogy ők sem neked tettek rosszat, amikor 

megtanítottak arra, hogy okosnak és óvatosnak kell lenned, hanem önmaguknak. Ez 

akkor is igaz, ha ők ezt most nem így fogják fel, és ha te sem így látod ezt most. Az ő 

életük tele van jajjal, bajjal! Senki nem vétkezhet büntetlenül! Aki rosszat tesz, az 

poklot hord magában. Aki szeretetet hord magában, tehát aki jót akar, ha okos és 

óvatos, akkor meg is tapasztalja szeretetének áldását. 

Amikor szeretetről van szó, akkor arról van szó, hogy az enyéimet lehet 

felhasználni, de nem szabad lehetőséget adni arra, hogy kihasználják őket. Az enyéim 

bárányok, de nem birkák! 

Nem az szeret tehát, aki a másik kedvében jár, hanem az, aki az Én kedvemben jár 

még akkor is, ha ezt mások rossz szemmel nézik. A bűnt utálni kell, de a bűnöst 

szeretni. Akkor szereted jól a bűnöst, ha azt akarod neki, amit Én akarok neki. Én 

pedig minden bűnösnek azt akarom, hogy megtérjen és éljen! 



Megbocsátani nem azért szükséges, hogy az járjon jól, akinek megbocsátottak, 

hanem azért, hogy az járjon jól, aki megbocsát. Ha valakinek megbocsáttok, akkor 

Istent szeretők vagytok, tehát minden javatokra válik. De annak, akinek megbocsáttok, 

csak akkor válik ez javára, ha megbánja vétkeit, és igyekszik jóvá tenni azokat, mert 

különben semmi nem válik javára! 

2. A hátrányos megkülönböztetéssel és minden kívülről jövő magatartással 

kapcsolatban ugyanez a helyzet. Aki istenszerető, az mindent be tud építeni saját 

boldogsága vonalába. Tehát még azt is fel tudja használni ennek érdekében, hogy 

félreállították. Én a körülményeknek is az Istene vagyok azok számára, akik 

befogadtak Engem a szívükbe. 

Aki aszerint rangsorolja az embereket, hogy milyen nemzetséghez tartoznak, abban 

nem találok helyet Magamnak. Az ilyen ember tehát feltétlenül boldogtalan ember, 

akkor is, ha palotában lakik, akkor is, ha a mulandó javak bőségével rendelkezik. De 

akiben otthont találok Magamnak, az akkor is szívbékében, tehát a Földön elérhető 

legnagyobb boldogságban él, ha kunyhóban lakik, s ha gyakran kell éheznie, fáznia, 

mert tudja, hogy az Értem vállalt áldozat nem maradhat számára jutalom nélkül! Isten 

nem lenne JÓ Isten, ha nem lenne GONDVISELŐJE övéinek. 

Csak az mondhatja nyugodt szívvel, hogy ő Istené és Isten az övé, akinek életében 

abszolút első az Isten. Annak az életében abszolút első az Isten, akinek életében nincs 

második, tehát egyedül a Szentlélek az irányítója! Erre kell törekedned, ha boldog 

akarsz lenni! 

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

1921. NEM TALÁLOM A HELYEMET! 

Kérdező: 

1. Anyámmal nagyon megromlott a kapcsolatom. 

2. Elválásom után sem találom helyemet. 

3. Döntéseimnek nem jók a következményei. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Neked volt már születésed előtt is életed, és ha azt végig tudnád elemezni, akkor 

megértenéd, hogy jelen életedben miért vannak azok a feszültségek, görcsök, amelyek 

vannak. Ez a látás viszont sem neked, sem másnak nem adatik meg teljesen, egyedül 

csak Nekem adatott meg, mivel Nekem annyira egyedülálló szerepem volt a Földön, 

mint senkinek a világon, s ezt a szerepet másképpen nem is tudtam volna betölteni. Ti 

mindannyian olyan szerepet kaptatok, amely éppen azáltal valósítható meg részetekről, 

ha nem ismeritek előző életeitek pontos részleteit. 

Elég, ha annyit tudsz előző életedről, hogy tudtad, milyen rizikót vállalsz azzal, 

hogy azt választod anyádul, akit választottál. Bíztál abban, hogy az ő karmikus sorsa 

előnyödre fog válni. Bíztál abban, hogy ő a vallásosságot nem fogja az Én, Jézus, 

életemnek elébe helyezni. Bíztál abban, hogy a Belőlem áradó szeretet őt is úgy át 



fogja járni, hogy nem akadálya, hanem elősegítője lesz a te szereteted növekedésének. 

Bármilyen furcsa is számodra, ennek lehetősége valóban meg is valósult! 

Mivel számodra sem az volt a legfontosabb, hogy Értem elveszítsd életedet, tehát 

hogy megnyerd azt (Máté 10:39), ezért nem tudtad kihasználni a benned élő szeretetem 

növekedését. Pedig e nélkül senkinek sincs szívbékéje! Én bármennyire szeretek bárkit 

is, bármekkora áldozatot hozok is bárkiért, ezzel csak Magamat boldogítom. Téged 

csak akkor tudlak boldogítani, ha Értem élsz! Ne hidd, hogy ez nehéz! Sokkal 

nehezebb az az életút, amelyen Nélkülem jártok! A menekülés, a bódultságot keresés 

csak némi fájdalomcsillapító, de végső megoldást nem képes adni. 

Lelkedet akkor nyitod ki Előttem, ha reggelenként időt szánsz arra, hogy 

megbeszéld Velem az elinduló napodat. Ha világosan megfogalmazod életednek 

azokat a mozzanatait, amire kéred áldásomat, kéred őrangyalod segítségét. Ha ezt nem 

teszed meg, akkor ha ingadozik lábad alatt a talaj, akkor nem tudsz mibe, kibe 

kapaszkodni! Szinte sorsdöntőnek tudom mondani számodra azt, hogy mennyire tudsz 

időt szentelni arra, hogy reggelenként Velem találkozz, Velem beszélj, Velem indulj 

útnak! 

2. Akit megcsaltak, azt elhagyták. Ezért nem arról van szó, hogy elváltál, hanem 

arról, hogy tudomásul vetted azt, hogy elhagytak. További kapcsolataid azért 

problematikusak, mert nem beszélted meg ezeket előbb alaposan Velem, hanem úgy 

voltál jóhiszemű, hogy ebben nem volt megfelelő helye az értelmednek. Minden olyan 

döntés, amelyből hiányzik a bölcsesség, már eleve rossz döntés! Az pedig egészen 

természetes, hogy rossz döntéseknek nem lehetnek jó következményei olyan 

értelemben, hogy magát a döntést tehetnék jóvá. 

Azt viszont nem szabad elfelejtened, hogyha megbántad rossz döntésedet, akkor – 

bár a döntés továbbra is rossz marad – a következménye javadra válik, mivel a 

megbánás által Istent szeretővé lettél. Azt pedig mindenkinek tudnia kell, hogy az 

istenszeretőknek minden a javukra válik! 

3. A második pontban már meg is adtam e harmadik kérdésedre a választ. De 

annyit még hozzá kell tennem, hogy nem szabad a döntés következményein rágódnod, 

mert azokat bűnbánat által mindig jóra lehet használni! A legtöbb embert a rossz 

döntéseinek következményei hozták közelebb Hozzám! 

A következmény erkölcsi értéke tehát megváltoztatható. De a döntés rosszasága, ha 

egyszer rossz volt, az mindig rossz marad, s mindent el kell követned, hogy a jövőben 

tudatosan semmiképpen se hozz rossz döntéseket. Tudatlanul csak akkor lesz egy 

döntés rossz, ha elmulasztottál tanulni előző rossz döntéseidből. Ilyenkor maga a 

mulasztás az, amit meg kell bánnod, hogy az ilyen döntés következményei lelked 

javára váljanak. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 



1922. ERŐSZAKMENTESSÉGRŐL 

Kérdező: 

1. Gyermekeink hogyan védhetők meg erőszak nélkül? 

2. A világi hatalmak bűnüldözése Isten előtt jogos-e? 

3. A megbocsátó lehet elnéző? Megbánás nélkül lehet megbocsátás? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Először is örülök okos kérdéseidnek. 

1. Tegyünk különbséget Isten gyermekei és a világ fiai között. Most nem térek ki 

arra, hogy a ti országotokban jelenleg abszolút többséggel nyerték meg a választást az 

ateisták, tehát az istentelenek tábora. A szavazók nagy többsége mellett tehát felnőtt 

egy olyan generáció, amely nem ismer erkölcsi gátlásokat. 

Vannak tehát a világ fiai és ezeknek a gyermekei, és vannak az Istennek adottak 

szűk tábora és ezek gyermekei. Természetesen van bizonyos átfedés, vagyis 

lehetséges, hogy a világ fiainak gyermekei között is van Isten gyermeke, és az Istennek 

adottak gyermekei között is vannak világ fiai. De általában nem ez a jellemző. 

A súlyos problémát jelenleg az okozza, hogy a világ fiai részben azért, hogy 

legalább külsőleg szalonképesek legyenek, részben azért, hogy időnként saját 

létérdekükben ez alkalmazható legyen, figyelembe veszik Isten gyermekeinek 

erőszakmentességre felszólító szavait, és így még nagyobb kaput nyitnak az erőszak-

hullámnak azzal, hogy nem büntetik saját fiaikat, nem alkalmaznak velük szemben 

erőszakot. 

Erre a tűzre öntik az olajat azok az Isten gyermekei, akik fennen hangoztatják a 

világ fiai felé is azt, hogy ne alkalmazzanak erőszakot. Ezzel a besegítéssel aztán 

nagyon megnehezítik saját sorsukat is, mert azok a világ fiai, akik akár tudatosan, akár 

tudatlanságból, tehát jóhiszeműen kerülnek erőszakot erőszakra halmozó bandákba, 

éppen Isten gyermekeitől kapnak olyan támogatást, mely szerint nem kell vállalniuk 

erőszakos cselekedeteik fájdalmas következményeit, és csak csekély ejnye-bejnyével 

rendre megúszhatják brutális magatartásuk következményeit. 

Nem helyes tehát az, ha Isten gyermekei a világ fiait nem megtérésre, hanem arra 

szólítják fel, hogy megtérés helyett az erőszakmentességet fogadják el. Azért nem 

helyes ez, mert megtérés nélkül az erőszakmentességet nem lehet állapotszerűen 

helyeselni. Tehát csak olyankor fogják a világ fiai helyeselni ezt, amikor pillanatnyi 

érdekük ezt igényli. Tehát olyankor, amikor az ő erőszakos cselekedeteikre 

válaszolókban kell az erőszakot tompítani. 

Csak az volna jó megoldásnak mondható, ha az Isten gyermekei saját körükön 

belül, és nem a világ fiainak akarnák megtiltani az erőszak alkalmazását! De ettől 

annyira távol vagytok, hogy még a legfőbb vezetőitek is fennen hirdetik az 

úgynevezett önvédelmet! 

Ez azt jelenti, hogy a pápáktól a legkisebb vallási hivatalnokig alig találsz Általam 

megkívánt megtért embert. Alig találsz olyan embert, aki tudatosan vállalná az 



állapotszerű vértanúságot, amely pedig a lényegéhez tartozik e szavaimnak: „Új 

parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek benneteket, úgy 

szeressétek ti is egymást” (János 13:34)! 

Mit gondolsz, miért nincs egység a megkereszteltek között? Azért, mert egyik 

helyen sem hajlandó egy hatalmon lévő hangadó sem lemondani a bársonyszékéről! 

Egyik sem vállalja az állapotszerű vértanúságot még elvben sem, nemhogy a 

gyakorlatban! A pápa-mobiltól a templomok riasztó berendezéseiig minden ezt 

igazolja! 

Ha te most megdöbbenve azt kérdezed Tőlem, hogy hát Én ezeket nem helyeslem? 

Hát persze, hogy nem helyeslem! Csak elszenvedem, eltűröm! Az a világkatasztrófa, 

amely előtt álltok, el fogja söpörni ezt a szégyenteljes állapotot, és az Én ÚJ 

PARANCSOM fel fog ragyogni újra az Általam megálmodott ragyogásban! 

Kedves Barátom! Azt a piszkos munkát, amit az istentelenek végeznek, nem 

nektek, hanem nekik kell eltakarítaniuk a saját módszereikkel, és ti ne akarjátok rájuk 

tukmálni az Én módszeremet, tehát az erőszakmentességet, mert ez megtérésük nélkül 

sokkal többet árt, mint használ! 

Ti legyetek okosak, óvatosak, amint meghagytam nektek. Ne akarjátok óvni az 

erőszaktól a meg nem térteket! Ez kizárólag csak a ti privilégiumotok, a megtértek 

privilégiuma! 

2. A világi hatalmak bűnüldözése nem létezik! A világi hatalmak saját pillanatnyi 

érdekeik alapján ítélnek elevenek és holtak felett! A világi hatalmakhoz Istennek 

semmi köze nincs! 

3. A megbocsátás nem függ attól, hogy akinek te megbocsátasz, az megbánta vagy 

nem bánta meg tettét. A megbocsátás nem az ő érdekében történik, hanem a te 

érdekedben! Neked lesz ezáltal szívbékéd! Megbocsátani annyit jelent, mint tanúságot 

tenni az irgalom rendje mellett! Megbocsátani annyit jelent, mint elfogadni magad 

számára azt, hogy jobb szeretni, mint nem szeretni! 

A megbánás esetében arra vagy kötelezve, hogy ne vasald be az illetőn az ő 

gonoszságának rá vonatkozó következményeit. De ha nem bánta meg tettét, akkor a 

tettének rá vonatkozó következményeivel nem kell törődnöd. 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1923. MEGMENTHETŐ A HÁZASSÁGUNK? 

Kérdező: 

1. Férjemet nem tudom elfogadni olyannak, amilyen. 

2. Szeretném házasságunkat megmenteni. 

3. Egészen Jézusnak akarom szentelni magamat. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



1. Férjedet nem lehet elfogadnod. Elfogadni csak azt lehet, aki átadja magát. Férjed 

nem tartozik hozzád lélekben, mert elhagyott. E pillanattól kezdve számodra vele 

szemben nem lehet más a fontos, mint az, hogy szívbékédet megtaláld. 

Tudomásul kell venned, hogy ő nem tartozik hozzád, mert elhagyott, tehát nem 

építhetsz rá! Ez bármennyire is fáj, akkor is tény! Az emiatti fájdalmad az Én 

fájdalmam is. De ez a fájdalom tud együtt élni azzal a szívbékével, amelyet mindig 

megadok annak, aki ezt Nálam keresi! E fájdalmat sem te, sem Én nem tudjuk 

megszüntetni, mert forrása nincs a mi birtokunkban! Ha Én a tiéd vagyok és te az 

Enyém, akkor ő csak azzal a feltétellel térhet vissza hozzád, ha Hozzám is tartozni 

akar, tehát ha megtér. Ezt lehet tudomására hozni, de nem szabad erőltetni. 

Neked naponta meg kell harcolnod azt a szabadságharcot, amely tudomására 

juttatja azt, hogy Én nem ő utána jövök a te életedben! Ebben a harcban soha nem 

hagylak magadra! Kérd gyakran angyalaim segítségét! 

Ne akard megtéríteni! Ehelyett mindent el kell követned, hogy bármennyire is fáj, 

de mégis szíved békéje legyen legfontosabb számodra! Ez nem szeretetlenség, hanem 

bölcsesség. Őt nem akkor szereted igazán és helyesen, ha az ő akaratát akarod 

teljesíteni, hanem akkor, ha az Én akaratomat keresed. 

2. Semmiféle házasság nem menthető meg. Mindenki csak saját megmentésére 

törekedhet! Egy házasságban, ha mindketten saját üdvösségükön dolgoznak, akkor a 

házasság jónak mondható. Ha csak egyik is nem ezt teszi, akkor a másik egyedül 

képtelen az ilyen házasságot jóvá formálni. Akkor csak az lehet e másik feladata, hogy 

akivel együtt él, de lélekben nem pendülnek egy húron, azt olyan tükörnek fogja fel, 

amely tükör által még jobb önismeretre jutva még nagyobb odaadással tud Velem EGY 

lenni! 

Mindenképpen törekedned kell arra, hogy szabaddá válj lélekben házastársadtól! 

Ez nem önzés, hanem önszeretet, amely feltétlenül csúcsérték (Márk 8:37, Máté 

16:26)! 

3. Nagyon szeretlek, és kis versed is kedves Nekem! Boldogan elfogadom a te 

önátadásodat! Gyakran újítsd meg e felajánlásodat, mert ahányszor ezt teszed, egyre 

tündöklőbbé csiszolod ezzel koronádat, örökéletednek azt a koronáját, amely Nálam 

reád vár! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

1924. JÓL SZERETNÉK SZERETNI! 

Kérdező: 

Szeretném benső szabadsággal szeretni családomat! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Amit te szeretnél, ezt szeretném Én is! Igen, mert csak benső szabadság birtokában 

lehet helyesen szeretni bárkit is! 



E benső szabadságnak az útja egy olyan önfegyelem és figyelem, amely elsősorban 

nem személyekben gondolkodik, hanem feladatokban. 

Csak az tud helyesen szeretni, aki Velem szinkronban van. Csak az van 

szinkronban Velem, akit Lelkem sugallata irányíthat. 

Tehát, ha helyesen akarod szeretni családodat, ha valóban benső szabadság 

birtokába akarsz kerülni, akkor minden reggel kell Rám szánnod bizonyos időt, 

amelyben Elém terjeszted az elinduló napon megvalósítandó terveidet. Ha nincs előre 

betervezhető napi elfoglaltságod, akkor nem is tudhatod, hogy konkréten mire is kell 

kérned áldásomat, akkor szereteted csapongó és személyek által rendre meghatározó, 

és nem Általam meghatározó lesz. Tehát nem is lesz helyes és szabad szeretetszolgálat 

a napi munkád. 

Fontos továbbá, hogy este is biztosítsd azt az időt, amelyet Velem akarsz eltölteni, 

s amelyben visszatekintve az elmúlt napra, fel tudod mérni, hogy mi és hogyan 

valósult meg abból, amit reggel megbeszéltünk. 

Drága Gyermekem! Megfelelő fegyelem és figyelem nélkül a benső szabadságot 

senki el nem érheti a Földön. Amint minden értékes imának az áhítatosság és az 

állhatatosság a két szárnya, melyek Hozzám repítik az Engem szerető szívet, éppen így 

a fegyelem és a figyelem az a két szárny, amelyek az enyéim földi életét feltétlenül 

jellemzik! E szárnyak kibontása a reggeli imában, tisztítása pedig az esti imában 

történik. 

Mint tudod, nemcsak vagyok, de érted vagyok benned! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

1925. ISTEN MIÉRT OLYAN, AMILYEN? 

Kérdező: 

1. Ha van Isten, akkor miért olyan, amilyen? 

2. Lehet szerető Isten az ilyen Isten? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Egészen más az, hogy valaki van vagy nincs, és egészen más az, hogy az a valaki, 

ha van, milyen. Ezt nyilván te is belátod. Benned egy olyan torz istenkép alakult ki 

életed folyamán, amilyen isten valóban nincs. 

Először is tudomásul kell venned azt, hogy a te számodra rajtad kívül Isten nincs! 

Vagy benned van, vagy nincs is számodra. 

A benned lévő Istent Szeretetnek kell nevezned, mert az is. Ez a benned lévő Isten, 

éppen azért, mert Szeretet, azáltal él benned, hogy kiárad belőled. Igen, mert a szeretet 

ilyen. Abban van szeretet, akiből kiárad. Abból árad ki, aki jót akar mindenkinek. Aki 

jót akar mindenkinek, az önmagán kell hogy elkezdje ezt a jót akarást. Önmagának az 

akar jót, aki az örök értékek megszerzésére törekszik. 

Az örökéletet tehát akkor is el kell fogadnod, ha nem hiszel Istenben, vagyis ha 

torz istenképed van, mert az kifejezetten ellene mond minden józan gondolkodásnak, 



hogy egy embert csak a faj- és önfenntartás ösztöne irányítsa, ha egyszer boldog akar 

lenni. Boldog ugyanis csak az lehet, akinek soha nem kell félnie attól, hogy a 

birtokában lévő legfőbb jót, tehát a szeretést elveszítheti. Márpedig a földi élet úgy 

ahogy van, elmúlik. Ha ezzel az emberben lévő szeretetnek is el kellene múlnia, akkor 

nem lenne értelme semmiféle önkéntes áldozatvállalásnak. Aki így akar élni, az egy 

teljesen embertelen életet mondhat magáénak! 

Minden mulandóra való törekvés önzés, és nem önszeretet. Minden mulandó 

értéket előbb-utóbb el kell hagynia mindenkinek. 

Örök értéke csak annak van, amit másoknak, másokért tettél. Mivel az egészség, 

munkahely, anyagi problémák, mások véleménye mind-mind mulandó értékek, ezért 

ezekhez Istennek csak annyi köze van, hogy lehetővé teszi számodra azt, hogy 

eszköznek használd arra, hogy az örök értékek megszerzésére irányítsd figyelmedet, 

mert ezeket az előbb említett mulandó értékeket, ha akarod, ha nem, el kell hagynod, 

éppen boldogságod érdekében! 

Isten nem foglalkozik mulandó dolgokkal! Nem, mert a mulandó dolgokat arra 

teremtette, hogy ezek a mulandó dolgok foglalkozzanak azokkal, tehát szolgálják 

azokat, akik örök értékek irányába állították életük vonalát. Ezért azok, akik valóban 

szeretnek, tehát engedik, hogy éljen bennük az Isten, azok rendre azt tapasztalják, hogy 

a bennük élő Isten gondviselő Isten is, tehát megtapasztalják, hogy minden szükséges 

rendelkezésükre áll, ha életüket az örök értékek, tehát a szeretet szolgálatába állították. 

Emiatt mondhattam, hogy keressétek Isten országát és az Ő igazságát, és akkor 

mindent meg fogtok kapni hozzá (Máté 6:33)! 

Drága Gyermekem! Mint látod, át kell alakítanod gondolkodásodat, ha boldog 

akarsz lenni, ha látni akarod, hogy mennyire szeretlek, mennyire mindent megtettem 

eddig is, hogy a mulandóságból átemeljem figyelmed irányát Felém, aki benned érted 

akar élni! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

1926. MI AZ ÉRTELME AZ ÉLETEMNEK? 

Kérdező: 

1. Sokféle betegségem van. 

2. Szeretnék könnyíteni anyám sorsán! 

3. Pénteken nem böjtölök, és sajátosan vagyok vallásos. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Jól ismerem azt a sok nyomorúságot, amit tested miatt szenvedned kell. A te 

sok-sok szenvedésed bizony olyan sorsvonal velejárója, amely végighúzódik több 

életeden keresztül. Amikor már lehetőséged lesz rá, látni fogod, hogy ebben a mostani 

életedben mennyi elrontott döntésedet tudtad már eddig is helyrehozni! 

Nem akarok feltárni előző életedből részleteket, mert ez nem válna hasznodra. 

Elégedj meg azzal, hogy olyan ember voltál, aki súlyosan sérült embereken 



gazdagodott meg, s lett tekintélyes főúr mások csodálatára. Ide a Földre azért jöttél, 

hogy megismerd azokat a lelki szenvedéseket, amelyekkel szemben előző életeidben 

annyira közömbös voltál. 

Ma már egészen más a helyzet! Van ugyan még sok lázongás benned, és van olyan 

értetlenség, amely nem könnyíti meg benned az alázat kialakulását, de őrangyalod és 

azok az angyali lelkek, akik szinte állandóan körülvesznek, egyre eredményesebb 

munkát tudnak kifejteni benned. 

A gyógyulni vágyás szándéka csak addig jó, ameddig bele tud simulni az Én 

akaratom, tehát a jelen helyzetben megélhető legnagyobb szeretet vállalásába. Nem 

lehet fontosabb számodra, mint a jelen megszentelése abban a körülményben és olyan 

feltételek mellett, amelyben és amellyel élsz. 

Lényegében mindenki többé-kevésbé betegnek születik a Földre (ezért kell 

mindenkinek meghalnia), és nem azért, hogy egészséges legyen, hanem azért, hogy 

betegségében, kiszolgáltatottságában egyre jobban meg tudja tanulni azt, hogy a 

másért élés minden körülményben lehetséges. A te számodra is erre való e röpke földi 

élet ! 

2. Ha megtanulsz örülni annak, hogy az Enyém vagy, akkor édesanyádnak is 

enyhíteni tudod gondját. Nem szabad úgy viszonyulnod bajaidhoz, hogy ezek miatt 

még jobban szenvedjen édesanyád. Erre te képes vagy! 

3. Amit a templomba-járásról, böjtről, papokról írtál, ezek valóban nem tartoznak a 

lényeghez. A lényeghez az tartozik, hogy élőbb hittel hidd el: földi életed olyan 

ugródeszka, amely képes Isten szerető szívére lendíteni szenvedéssel teli életed, és ha 

ezt elhiszed, akkor meg fogod tapasztalni, hogy a benned élő jelenlétem békét tud adni 

szívednek (János 14:23)! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1927. SOKAT FOGLALKOZTAT A MÚLT 

Kérdező: 

1. Miért esett áldozatául fiam egy balesetnek? 

2. Apám mit akart mondani halála pillanatában? 

3. Isten mit üzen nekem a sok halálesettel? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Földi életetek hosszát nem, de a tartalmát rátok bízta Teremtő Atyátok! 

Vannak olyan miért-ek amelyek forrására képtelenek vagytok rálátni. Sőt! Alig van 

olyan miért, amelynek forrása egészen világos lehetne előttetek. Tehát az, hogy valami 

mi okból történik, szinte egyáltalán nem tartozik fejlődő életetek lényegéhez. Azon 

viszont, hogy mi célból, azon már fontos elgondolkodnotok, mert ez döntő a jelenetek 

megszentelése szempontjából. 

Aki főleg a múltban mereng és főleg a múltat bogarássza, az kiteszi magát annak a 

veszélynek, hogy nemcsak testileg, de lelkileg is megöregszik. Aki meghatározható 



CÉL felé törekszik, az fiatal marad lélekben még százéves korában is! Ezt nemcsak jó 

tudnod, de fontos is! 

Természetesen fontos az is, hogy a múlt tapasztalatait használjátok fel a jövőtök 

érdekében a jelen megszentelésekor, de a hangsúlyt a jövőre kell tenned, tehát arra, 

ami erkölcsi, tehát boldogító tartalmat tud adni a jelen életednek. Ezt szem előtt tartva 

halld hát válaszom! 

Fiad életének hossza azért volt ilyen rövidre szabva, mert amit mások irányában, 

érdekében tennie kellett, megtette. Az csupán fantáziád szüleménye, hogy még 

mennyit tehetett volna! Az örökkévalóság szempontjából neki is és mindazoknak, 

akikkel valami kapcsolata kialakult a Földön, a legoptimálisabb időpont volt az ő 

távozása, mivel csak rontott volna helyzetén, ha tovább marad. 

De mások további fejlődését is megnehezítette volna, mert olyasmit is magára 

vállalt volna szeretet címén, ami sem neki, sem másoknak nem jelentett volna előnyt 

lelkileg. 

Számodra csak az a fontos, hogy elhidd: amiről valaki nem tehet, és ez 

leggyakrabban elmondható a halálról, abban mindig főszerepe van a 

GONDVISELÉSNEK! Nyilván nem akarsz okosabb lenni Istennél, és megelégszel 

azzal, hogy Isten jobban szereti fiadat, mint bárki a világon. Tehát amiről nem tehetett, 

az csak javát szolgálhatta. Haláláról pedig ő nem tehetett! 

2. Ha szívedre hallgatsz, magad is tudhatod, hogy mit akart édesapád mondani a 

halála pillanatában. Ő mindenkinek azt akarta akkor is a lelkére kötni, ami egész 

életében számára a legfontosabb volt. Tehát azt akarta mondani, hogy legyetek felelős 

emberek, vigyázzatok egymásra, ne az legyen a fontos, hogy ő elmegy, hanem az, 

hogy ti még itt maradtatok, de ti is utána fogtok menni! 

3. E kérdésre is meg tudod hallani szívedből a választ. Tömören így fogalmazom: 

A földi életben a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó! Az 

örökéletben pedig csak jó van annak, aki hisz Bennem, és ez a JÓ soha el nem múlóan 

ÉN MAGAM vagyok! 

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

1928. TISZTÁZNI KELL A FOGALMAKAT! 

Kérdező: 

1. Isten miért Fia által engesztelődött ki? 

2. Öröm, boldogság, szabad akarat hol van? 

3. Ostoba e nemzet. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Egy egész könyvet írhatnék problémáidra, akkor sem tudnám megtenni azt, hogy 

rendet teremtsek a fejedben, ha ez lelked mélyén nem komoly igény. 



1. Soha nem mondtam, hogy van egy olyan haragvó Isten, akit majd Én ki fogok 

engesztelni. Én az Atyámat, a mennyei Atyátokat a tékozló fiú apjában mutattam be 

nektek. 

2. Mit értesz öröm, boldogság, szabadság alatt? Leveled alapján képtelenség 

kitalálni ezt. 

Az Én tudatomban az öröm egy olyan hallatlan nagy, értékes kincs megtalálása 

által létrejött lelki- állapot, amely minden előző fáradságot kárpótol. 

A boldogság szintén következmény! Következménye annak az önfegyelemnek, 

amely által az Általam elmondott és bemutatott szeretet élni kezd valakiben úgy, hogy 

ennek elvesztésétől nem kell félnie annak, akiben így élhetek! Ez csak azoknak jut 

osztályrészül, akik hisznek Bennem! Nem Nekem csupán, hanem Bennem! Ez tehát az 

Általam elmondott és megélt világnézet befogadásának következménye. 

A szabadság pedig annak az elszántságnak következménye, mely által minden 

külső és belső kényszer ellenére képes valaki IGEN-t mondani az általa meglátott, 

felismert JÓ-ra! 

Mindehhez még hozzá kell tennem, hogy a földi életben mindez törekvésben 

valósuló folyamat. Tehát az örömre, boldogságra, szabadságra törekvés az öröm, a 

boldogság, a szabadság. 

3. A világ fiai okosabbak a maguk nemében a világosság fiainál! 

Kedves Barátom! Ha lelked mélyén valóban komoly igény az, hogy tisztán láss, 

akkor rendeld meg magad számára a KIO vagy a MERRE MENJEK? című könyveket, 

vagy mindkettőt. 

A jövőben csak akkor tégy fel kérdéseket Nekem, ha e könyveket már elolvastad! 

Én semmiképpen sem válaszolok neked előbb! 

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!  « 

1929. MI A FELADATOM GYERMEKEMMEL KAPCSOLATBAN? 

Kérdező: 

1. Kicsi leányommal mit tegyek? 

2. Lelkem fejlődését hogyan tudom biztosítani? 

3. Jó úton járok? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Számodra komoly feladat az, hogy gyermeked idegállapotát leleményes 

szeretettel fölerősítsd. Az a pár év, amit e gyermek eddig leélt, még nem ad okot az 

aggodalomra. Most neked inkább probléma ő, mint ő saját magának. Benned megvan 

az a készség, hogy családoddal oldd a felmerülő feszültséget. Ha ezt teszed, ez 

gyógymód e gyermek számára is. Ő sokkal jobban reagál a te benső állapotodra, mint 

gondolnád. Ezért nagyon fontos, hogy légy leleményes a szereteted ápolásában, 

kimutatásában. 



2. A lélek fejlődését két forrás élteti. Az egyik a tanulás. A Bibliában főleg az 

evangéliumok. De vannak más könyvek is, amelyek közelebb tudnak hozni Hozzám. 

Fontos, hogy valóban használd az eszedet! Tehát ne félj a fölmerülő kérdésektől! 

Minden kérdésre meg lehet találni az értelmet megnyugtató választ! Csak az ilyen 

válaszokat fogadd el! Csak így tudsz rendet teremteni a fejedben. 

A másik forrás az imádság! Most nem kötött imák tömegét értem ima alatt. Akkor 

imádkozol jól, akkor emeled valóban Hozzám lelkedet, ha a fejedben lévő, jónak ítélt 

gondolatokat át tudod ültetni a szívedbe. A benned élő Lelkem feltétlenül segít ebben! 

Van őrangyalod is! Vannak angyali lelkek, akik szívesen segítenek neked a lelki 

fejlődésed útján, ha kéred őket erre. 

3. Az Út Én vagyok! Velem kell elindulnod reggelenként. Az Én áldásomat kérve 

fogod tudni átvenni Tőlem azt a szívbékét, ami erőt és bátorítást ad arra, hogy napi 

teendőid ne elkedvetlenítsenek, hanem inkább előre vigyenek az irgalmas szeretet 

útján. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1930. ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL, LÉLEKKERESZTSÉGRŐL 

Kérdező: 

1. Valóban újjászülettem? 

2. A Lélekkeresztség együtt jár ezzel? 

3. Testvéremmel a kapcsolatom nem megkötözöttség? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Te valóban újjászülettél! Amikor eljön annak az ideje, hogy színről színre 

találkozzunk, akkor látni fogod, hogy neked már soha nem kell sem Tőlem, sem 

gyermekeidtől elválnod egyetlen percre sem úgy, mint azoknak, akiknek újra le kell 

születniük a Földre. Persze e szavak nem fedik egészen a valóságot, de nem tudom 

érzékletesebben kifejezni azt az állapotot, ami rád vár. 

2. Nálad együtt járt az újjászületéseddel a Lélekkeresztséged. Ez azt jelenti, hogy 

Lelkem által olyan tanúságtevő szerepet kaptál, amelyből az Én erőm árad. Hidd el, 

ennek a szerepnek realitása beérik akkor, amikorra arra Lelkem fölkent téged. 

Médiumom most egy kicsit nehézkesen fogalmazza gondolataimat, de te így is 

megérted, mivel nemcsak eszeddel, de szíveddel is hallasz Engem! 

3. Adj hálát testvéredért! Szó sincs megkötözöttségről! Egy áldásos kapcsolatról 

van szó! Ha megkötözöttségnek nevezem, akkor ez olyan megkötözöttség, amely 

mindkettőtöknek a Velem való megkötözöttségetek következménye. Nálad is, nála is 

otthon érzem Magam! 

Nagyon örülök neked! Megáldalak az ERŐSSÉG LELKÉVEL!  « 



1931. ELKÁRHOZOM? 

Kérdező: 

1. Gyengeségből történő botlásaim kárhozatot jelentenek? 

2. Istennek tetsző szeretnék lenni! 

3. Vágyom a szentáldozás után! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Kárhozatot csak a tudatos, rossz indulatból hozott döntések jelentenek. Akik 

szeretik egymást, azok szívükben egymáshoz tartoznak. Az a külső meder, amit 

törvényes házasságnak neveztek, nagyon fontos, mert egy házasság szintű együvé 

tartozással együtt jár bizonyos anyagi és erkölcsi következmény is. 

Akik nem törekednek arra, sőt, elhatárolják magukat attól, hogy külső keretet is 

biztosítsanak kapcsolatuknak, azok nem hordozzák áldásomat. Ezért mondtam egykor, 

hogy az ilyen kapcsolat megszüntetése nincs Isten akarata ellen (Máté 19:9). De 

akiknek bár szándékuk, hogy a külső medret is biztosítsák, tehát kapcsolatukat 

törvényesen is rendezzék, de súlyos erkölcsi (nagy családi feszültség) vagy anyagi 

(örökösödési problémák) gondok jelenleg akadályozzák e szándékuk megvalósulását, 

ilyen esetben semmiképpen sem mondható kárhoztatónak az együttélés. 

Lelked nyugalma és fejlődése érdekében Én azt ajánlanám, hogy ne áldozz addig, 

amíg nem rendeződik kapcsolatotok. De feltétlenül légy meggyőződve arról, hogy 

Isten édes gyermeke vagy, és nem a kárhozat fia. A szentáldozás nem más, mint egy 

meghatározott ruhámban történt találkozás Velem. De van Nekem más ruhám is, pl. a 

te szíved. Igenis, kegyelmi módon szívedben élek mindaddig, amíg ápolod magadban 

Irántam és embertársaid iránt a szeretetedet! Nem szükséges tehát ragaszkodni ahhoz a 

ruhámhoz, amit szentostyának mondotok! 

Ha a házasságrendezés szándékát semmiképpen sem adjátok fel, és nem járulsz 

szentáldozáshoz addig, amíg kapcsolatotok nem rendeződik (tudva, hogy e nélkül is 

benned élek), akkor nem lehet kivetnivaló együttélésetekben. Így nem botránkoztatod 

meg sem magadat, sem másokat. 

2. Istennek tetsző vagy, ha az előbb említett utat követed. 

3. Ha Utánam vágyódsz, akkor feltétlenül együtt élünk szentáldozás nélkül is. 

Mérhetetlenül sok azoknak a száma, akik szentáldozás nélkül is megelőzik azokat a 

mennyek országában, akik napi áldozók voltak! Velem együtt nem azok élnek, akik 

sokszor áldoznak, hanem azok, akik a megbocsátó és szolgáló szeretet útját járják. 

Persze a kettő, tehát a szentáldozás és a szeretet megélése nem ellenkeznek egymással, 

de nem is tartoznak szükségszerűen egymáshoz. Aki nem eszi az Én testemet és nem 

issza az Én véremet, abban nem lesz élet! (János 6:53), ez csak bizonyos feltételek 

mellett érvényes. A lényeg az, amit János 6:63-ban mondtam. A Lélek éltet! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS és a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 



1932. NEHEZEN FELEJTEM A MÚLTAM! 

Kérdező: 

1. Szeretném feledni a múltat! 

2. Nagyon ártottak nekem bizonyos természetgyógyászok. 

3. Volt egy nagyon rossz álmom. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A múlt sebei már begyógyultak benned, de emlékük, amint egy eltörött láb az 

összeforradás után megérzi az időjárás változását, úgy a lelki sebek is hagynak maguk 

után bizonyos lelki fájdalmakat, amelyek időnként előjönnek. 

Előre kell tekinteni, és nem hátra! Az előretekintés akkor könnyít szíveden, ha 

elhiszed, hogy minden áldott nap és minden helyzetben, amikor ijesztőnek tűnik neked 

a jövő, ott vagyok a szívedben, mint békét teremtő erő, és benne vagyok azokban a 

feladatokban is, amelyeket el kell végezned. 

Amikor arra kértelek benneteket, hogy jöjjetek Hozzám, ha fáradtak vagytok és az 

élet terheit nehéznek érzitek, és Én megenyhítelek titeket (Máté 11:28), akkor nem arra 

gondoltam csupán, hogy vonuljatok el valahová imádkozni, hanem arra, hogy a rátok 

váró napi munkában ismerjetek föl Engem, hogy higgyétek el, hogy maga a munka is 

Én vagyok, amelyet Értem tesztek! 

2. A természetgyógyászok, ha valóban azok, akkor nem tehetnek mást, mint 

felismerve a természetben található energiaforrásokat, felajánlhatják nektek, hogy 

ezeket az energiákat mozgósítsátok, és így ezek az energiák segítsenek benneteket a 

benső békétek megtalálására, vagyis arra, hogy Én, mint végtelen erő és harmónia, 

bennetek vagyok, ha valóban szeretettel vagytok Irántam és egymás iránt (János 

14:23)! Csak annak a testi egészségnek van értelme, amely ilyen, tehát az Én 

jelenlétem következtében állt helyre! 

3. A rossz álom hatása bármilyen ijesztő, ha kéred őrangyalodat az álom után, 

akkor csökkenti, sőt meg is szünteti káros hatását benned! Az őrangyalok legtöbbször 

azt a rosszat is meg tudják akadályozni, amely már útban van felétek, ha erre kéritek 

őket. De kérni kell, mert ők nagyon szabadságtisztelők! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

1933. MIKOR JÁRULHATOK SZENTÁLDOZÁSHOZ? 

Kérdező: 

1. Előző férjem halála után járulhatok szentáldozáshoz? 

2. Környezetem nagyon hitetlen. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Szentáldozáshoz mindenképpen járulhatsz, ha szívedben megbántad 

szeretetlenségeidet. Képtelenség arra gondolnod, hogy bizonyos bürokrata 



adminisztrátor akadálya lehetne az ilyen találkozásunknak. Arra viszont ügyelned kell, 

hogy ne botránkoztass meg senkit. Tehát ott, ahol nem tudják, hogy házasságod 

rendezett Előttem, s úgy gondolják, hogy még él előző férjed, ezért egyházi tilalom 

alatt állsz a szentáldozással kapcsolatban, ott ne járulj szentáldozáshoz. De ahol ezt 

nem tudják, ott nyugodtan és boldogan fogadj be így is szívedbe Engem! 

Azt is meg kell mondanom, hogy jelenlegi férjed tudta és beleegyezése nélkül is 

rendezheted külső egyházi fórumon is házasságodat. Ehhez nem kell más, mint a helyi 

lelkészt megkéred, hogy orvosolják gyökerében házasságodat. Ennek hivatalos neve: 

Szanáció in radice (úgy írattam le, ahogy olvasni kell). Ez minden további nélkül 

megtehető, ha kijelented, hogy te nem tudsz nyugodt szívvel szentáldozás nélkül élni, s 

férjedet nem tudod rávenni a templomi házasságkötésre. Ez természetesen csak akkor 

lehetséges, ha férjednek kapcsolatotok előtt nem volt előzőleg senkivel katolikus 

templomban kötött házassága. 

A szentgyónással már más a helyzet. HIVATALOS feloldozást csak akkor kaphatsz, 

ha rendezted ez előbb említett módon, vagy másképpen, külső egyházi fórum előtt is a 

házasságodat. De tudnod kell, hogy nem annak vannak megbocsátva bűnei, aki 

feloldozást kapott, hanem annak, aki megbánta bűneit. Arra a kijelentésemre 

hivatkozni, hogy Én ezt mondtam: „Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, 

s akinek megtartjátok, az bűnben marad (János 20:23)”, az enyhén szólva 

szélhámosság, ha valaki azt gondolja, hogy lehet önkényeskedni az Én bűnbocsátó, 

irgalmas szeretetemmel! 

Természetesen, a ti egyházatokban, ha jogi akadály nem áll fenn, akkor feloldozást 

is kérjen a bűnbánó. De sem jogi akadálya, sem jogi feltétele nem lehet az Én irgalmas 

szeretetem kiáradásának! 

2. Ami pedig a hitetlen környezetedet illeti, arra azt tudom mondani, hogy ez nem 

neked, hanem nekik kell hogy gondot jelentsen. Ha nem jelent gondot nekik, az az ő 

bajuk. Akkor olyanok ők, mint azok a leprások, akik érzéketlenek már a fájdalommal 

szemben, s szinte észre sem veszik, hogyan rohad le róluk a hús. Az ilyen embereket 

inkább sajnálni kell, mint megvetni. Fokozott szeretettel kell lenned irányukban. 

Megáldalak az ERŐ és a TÜRELEM LELKÉVEL!  « 

1934. NEM TUD RÁM HATNI EGY GYÓGYÍTÓ 

Kérdező: 

1. Egy természetgyógyászról kérdezek. Rám nem tudott hatni. 

2. Gyermekem állapota javulhat? 

3. Mi a célod velem? Újjászülettem-e már? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ma e címen: természetgyógyász, nagyon sokan szaladgálnak közöttetek. Ennek 

egyszerű oka az, hogy a bennetek lévő hit és a bennetek és körülöttetek lévő természeti 

erők találkozása gyakran szinte csodákra képes. Ennek a ténynek felismerése nem 



kevés embert indított el azon az úton, hogy önmagát természetgyógyásznak nevezze, 

mivel – esetleg különböző – emberek által történt beavatásokkal e felismerést 

felerősítve bizonyos szimbólumok, jelek, szavak vagy akár gondolatok alkalmazásával 

a hit és a természeti erők találkozása hatékonyan működni kezd, s sokan úgy vélik, 

általuk. 

Maga a hit és a természeti erők találkozása mindig hatékony. Azok az úgynevezett 

természetgyógyászok, akik e kettő találkozását elősegítik, különböző szuggesztív 

erővel rendelkeznek. És azok is különbözők, akik erre az erőre reagálnak. 

A természetgyógyászok semmiképpen sem karizmatikus gyógyítók! A 

karizmatikus gyógyítónak nincs szüksége sem beavatásokra, sem szimbólumokra, sem 

jelekre, sem varázsszavakra. 

A karizmatikus gyógyító tudja, hogy őt a Lélekkeresztség által olyan szerepre 

jelölte ki a Szentlélek, amely szerepnek lényege az, hogy teljesen Lelkemre 

hagyatkozva tegye azt, amit neki Lelkem sugall. 

Ha a karizmatikus gyógyító ráteszi a kezét egy betegre, annak szívében az Én 

békém és erőm kezd működni akkor is, ha testi gyógyulás nem következik be, mert 

belülről fog ráérezni arra, hogy nem a testi gyógyulás a lényeg. Rá fog érezni arra, 

hogy betegen is lehet valaki boldog, és egészségesen is lehet valaki boldogtalan. 

Sőt! Meg fogja tapasztalni, hogy mivel a betegnek kisebb a felelőssége, ezért 

nagyobbak a lehetőségei arra, hogy megfelelő önismeretre jutva belül keresse életére a 

megoldást, és ne kívül. A földi élet megoldása kizárólag csak belül található meg! 

2. Gyermeked karmikus sorsvonala lelki fejlődésének arányában fog alakulni. 

Neked és mindenkinek, aki gyermekeddel érdemlegesen kapcsolatba kerül, tudnotok 

kell, hogy mi a legfontosabb. Ezt megfogalmazni könnyű, de a gyakorlatban megélni 

nem könnyű. 

A legfontosabb az, hogy minél feszültség-mentesebben foglalkozzatok a 

gyermekkel. 

3. A Sátán mindenkit meg akar szerezi magának. De félelemre nincs okod. Ha azt 

akarod, hogy ne te félj tőle, hanem ő féljen tőled, akkor gyakran kérd őrangyalod 

segítségét. Minden reggel tudatosítani kellene magadban, hogy angyalok társaságában, 

az Én áldásommal indul el a napod. Újjászületésed küszöbén állsz! Olyan vagy, mint 

az a kiscsibe, aki már kopogtatja a tojáshéjat, de még nem törte át igazán. 

Ne félj! Én nemcsak vagyok, hanem benned vagyok. És nemcsak benned vagyok, 

hanem érted vagyok benned! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1935. ISZÁKOS EMBERBEN MEG LEHET BÍZNI? 

Kérdező: 

1. Italos társamra rábízhatom jövőmet? 

2. Anyám ellenséges velem szemben. 

3. Miért isznak társam és családom egyes tagjai? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Italos emberrel nem lehet békében élni. Nem is lehet hosszú egy ilyen emberrel 

a kapcsolat, csak akkor, ha e kapcsolatból gyermekek is születtek. De ilyenkor sem 

azért marad meg a kapcsolat, mert van remény, hanem azért, mert gyakran egyszerűen 

nincs más megoldás. 

Az italos ember megszállott ember is! Nem megrontásról van szó, hanem arról, 

hogy egyszerűen ő nem fogadja el azt, hogy beteg. Azért nem fogadja el, mert ittas 

állapotában annyira bódult, hogy nincs megfelelő önkontrollja, s így józanul nem is 

emlékezik rá, hogy milyen is volt ittasan. Mivel hazugságban él, ezért a hazugság 

Atyja igényt tart rá. De az ördögűzésnek is csak akkor lehet eredménye, ha az 

alkoholistában van némi alázat! 

Csak azzal az alkoholistával kapcsolatban lehet némi reményről beszélni, aki 

belátja, hogy rabja az italnak, és szabadulni akar ettől a rabságtól. Ez így van minden 

kábítószerrel kapcsolatban. Más helyett nem lehet megtérni, csak segíteni lehet azt, aki 

meg akar térni! 

Amint csak annak a diáknak lehet segíteni a vizsgán, aki valamit tud, úgy csak azt 

lehet megszabadítani megkötözöttségeitől, aki elismeri, hogy megkötözött, és szabad 

akar lenni. Minden mástól, tehát kívülről jövő egyéni próbálkozás kudarcra van ítélve. 

Nincs olyan ima sem, nincs olyan Isten sem, aki bárkit akarata ellenére szabaddá 

tudna tenni. Az ember nem bábfigura, az élet nem bábszínház, ahol különböző 

szellemek madzagon rángathatnák a szereplőket, úgy, ahogy nekik tetszik. 

Bármennyire úgy gondolod, hogy szereted őt, csak akkor tudod helyesen szeretni, 

ha szabaddá válsz tőle. Amíg megkötözött vagy vele, addig te nem segítesz rajta, ő 

nem segít neked. 

Nekem az a nevem: Isten, a Szabadító! Ezt jelenti e szó: Jézus! Ez nem véletlen! 

Szabadságotok érdekében Nálam nélkül semmit sem tehettek (János 15:5). Én vagyok 

az Igazság, és csak az Igazság tud szabaddá tenni benneteket (János 8:32)! 

A te békéd, boldogságod kettőnk kapcsolatán múlik, illetve rajtad, mert Én 

végtelenül szeretlek, és az Én békémet akarom átadni neked (János 14:27)! 

2. Anyámmal való kapcsolatom Nekem is feszült volt. De ez sem őt, sem Engem 

nem akadályozott meg abban, hogy tegyük azt, amit a Szentlélek sugall. Téged sem 

akadályozhat sem anyád, sem más abban, hogy tedd a szíved szerint azt, amit 

megtehetsz. Amit pedig nem tehetsz meg, bár látod, hogy másoknak, pl. anyádnak jó 

lenne, ha megtehetnéd, akkor ez a benned fellépő fájdalom az Én fájdalmam is, mert 

Nekem is nagyon fáj, amikor azok, akiket annyira szeretek, másképpen akarnak 

boldogok lenni, mint ahogy boldogok lehetnek. 

Boldog mindenki csak Istenben lehet. Az Isten nélküli világ a pokol világa, ahol 

nem boldogság, hanem bódultság van. Ezért találod meg nála is az italt, mint a 

bódultság forrását. 



3. Arra a kérdésre, hogy miért isznak az alkoholisták, tehát miért akarják félretenni 

az eszüket, ami józan és boldog emberré tehetné őket, e kérdésre tőlük kell megkapnod 

a választ. 

Higgy nagyon abban, hogy benned élek! Higgy nagyon abban, hogy Bennem még 

nem csalódott senki! Higgy abban, hogy Én örökké tartó hűséggel szeretlek téged! 

Higgy abban, hogy Értem lettél te is teremtve! 

Megáldalak a HIT, a REMÉNY és a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

1936. BEKEMÉNYEDETT A SZÍVEM! 

Kérdező: 

1. Úgy érzem, szívem megkeményedett. 

2. Nekünk semmi nem sikerül. 

3. Mi a teendőm? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Arra a keménységre, amelyet magadban érzel, szükséged is van! Igen, mert 

abban az embertelen világban, amely körülvesz, így tudod megóvni benső értékeidet. 

Olyan állapot ez, mint a kérges tenyér. Az nem baj, sőt az a jó, hogy egy idő után 

megkeményedik a bőr, mert így védekezik a természet a komoly sérülések ellen. 

A te szíved nyitott Felém, és ez a lényeg! Ez azonban önmagában nem elég. Olyan 

ez, mint amikor valakinek van valami képessége. E képesség önmagában nem elég! 

Amint egy képességet is megfelelő módon használni kell ahhoz, hogy értékelhető 

legyen, úgy a te nyitottságodat is Felém megfelelő módon kellene használnod ahhoz, 

hogy szívedben az Én békém gyökeret tudjon verni. 

Most elmondom neked, hogy hogyan kell használnod e nyitottságodat. Ezzel 

válaszolok is a második és harmadik kérdésedre. 

2., 3. Változtatnod kell az irányon, amelyre nyitottságodat állítottad! Nincs a 

világon olyan rossz, amiben sokkal több jó ne lenne, ha valakiben Én élhetek! Tudnod 

kell, hogy az istenszeretőknek minden javukra válik! Mindaddig, amíg nem tudod 

meglátni azt a mérhetetlen sok jót, amit eddig Tőlem kaptál, nem tudom átadni neked 

az Én békémet! 

Első kijelentésem a nyilvánosság előtt ez volt: „...Elérkezett hozzátok az Isten 

országa! Alakítsátok át gondolkodásotokat!” (Márk 1:15). Neked tehát ezt mondom: 

Benned élek! Benned van a mennyek országa! Először hidd el, adj érte gyakran hálát! 

Ha ezt teszed, akkor hamarosan nemcsak elhiszed, de meg is tapasztalod, hogy te nem 

sajnálatra, hanem irigylésre méltó vagy! 

De ne csak azért adj hálát, mert benned élek, hanem azokért az eseményekért is, 

amelyek körülötted és veled történnek, mert ezek mind olyan csomagok, amelyeknek a 

tartalma, ha hiszel Benne, az Én szeretetem kincseit hordozzák! Én a körülményeknek 

is Istene vagyok az enyéim számára! 



Drága Gyermekem! A világon minden látás kérdése! Nem olyan a világ, 

amilyennek látjátok, hanem fordítva van. Amilyennek látjátok, olyan! Még a pozitív 

gondolkodás sem elég! Ennél több kell! Hinni kell! Tehát azzal a szíveddel kell nézned 

világot, amely szív az Én lakásom benned! Én akkor, amikor átadtam Magamat neked, 

akkor a szememet is átadtam! Rajtad áll, hogy akarsz-e ezzel nézni vagy sem! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1937. GYÓGYULÓ BETEG VAGYOK? 

Kérdező: 

Jó irányban haladok-e a teljes gyógyulás felé? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

A szerepeket kiosztó Isten különböző képességekkel látja el gyermekeit. Ezek a 

képességek mindig eszközjellegűek, és mindig arra valók, hogy kibontsák bennetek azt 

a szeretetet, amely szeretet másokat is szeretetre képes buzdítani. 

A rendkívüli képességek különös hangsúllyal erre valók! Van azonban ezeknek 

egy nagy veszélyük is. Minden esetben olyan méretű kísértéseket kell legyőznie annak, 

aki ilyen képességeket kap, amilyen méretű maga a képesség. Ez az oka annak, hogy 

ritkán tudok EGY lenni olyanokkal, akik rendkívüli képességek birtokában vannak. 

Három ilyen terület van: művészet, sport, tudomány. Csak nehezen és ritkán tudok 

EGY lenni a három területen eredményeket felmutatókkal. E három területen ugyanis 

nemcsak másnak, hanem különbnek is érzik, tudják magukat azok, akik rendkívüli 

képességekkel rendelkeznek. 

Ami Rajtam áll, Én mindent megteszek annak érdekében, hogy a képesség, mint 

eszköz, maradjon eszköz. 

A világ legnagyobb teológusán, aquinói Tamáson keresztül Én mondtam azt, amit 

ő mondott egyik folyosót seprő laikus testvérének, amikor ez az egyszerű laikus testvér 

e a nagy tudós írásait dicsérte: „Testvér, a maga seprűje és az én tollam teljesen azonos 

értékű Isten előtt. Ha pedig ön tisztább szándékkal seper, mint én írok, akkor az ön 

seprűje messze megelőzi értékben az én tollamat!” 

Kedves Barátom! Olyan mértékben fog javulni egészséged, amilyen mértékben 

gyógyul a lelked, amilyen mértékben a hangsúlyt a CÉLRA teszed, vagyis olyan 

EGYSÉGRE Velem, amelyben szíved szeretete mások szívének szeretetét is Felém 

irányítja. 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS és a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

1938. BETEG A GYERMEKEM. MI A TEENDŐM VELE? 

Kérdező: 

Beteg gyermekemen hogyan segíthetek? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Beteg gyermeked is rájött arra, amire általában minden gyerek rájön. Ez pedig az, 

hogy nem szükséges kompromisszumot kötnie a felnőttekkel, ha uralkodhat is rajtuk. 

Az, hogy gyermekként is tud csúnyán káromkodni, ez azt jelenti, hogy nem 

szoktatok ilyenkor olyat a szájára ütni, hogy elmenjen máskor ettől a kedve! Majd ha 

kap pár pofont, akkor megtanulja azt, hogy nem uralkodhat rajtatok. 

Ez a gyerek nem buta gyerek! Egészen mélyen nagyon is érzi azt, hogy ti meg 

vagytok kötözve vele, és neki ez nem is olyan rossz! 

Amíg valaki nem tanulja meg, hogy rossznak lenni rossz, addig Én nem tudok 

segíteni rajta. Ő azért vállalt benneteket, hogy ezt megtanulja tőletek. A Sirák fia 

könyvének 30. fejezete így kezdődik: „Aki szereti fiát, annak kéznél van a pálcája.” 

Drága Gyermekem! Hidd el, hogy Én mindenkinél jobban szeretem gyermekedet! 

Hidd el, hogy nem ajánlanék olyat, ami kárára lenne! Hidd el, hogy a benne lévő 

ferdeségek felett, az őt befolyásolni akaró ártó erők felett csak akkor tud úrrá lenni, ha 

rájön arra, hogy neki az a jó! Kérd őrangyalodat, hogy beszéljen kisfiad őrangyalával, 

hogy hatékonyan tudjon kisfiad úrrá lenni önmagán is. Korához mérten ezt nem szabad 

neki elhanyagolnia! 

Segíteni csak annak lehet, aki ezt igényli is. Van egy szint, amelyet e gyermek már 

elért, és így ő is felelős önmagáért! Nem lehet, nem szabad mindent ráhagyni! Semmit 

sem szabad ráhagyni! Ne féljetek a helyes szigortól. Ne feledd: „Aki rosszul szeret, az 

gyűlöl, és aki jól gyűlöl, az szeret”! 

Nagyon szeretnék segíteni gyermekednek és neked is! Az a karmikus gubanc, amit 

ki kell bogoznia, megvalósítható a te segítségeddel, de segítségeddel, és nem az ő 

akarata ellenére. Ha az ő akarata ellenére megoldható lett volna élete, akkor nem 

születetett volna meg, nem jött volna le a Földre! Senki nem jön jóként a Földre, hogy 

aztán itt elromoljon, hanem rosszként jöttetek, hogy megjavuljatok. Ezt senki senki 

helyett meg nem teheti. Isten sem! 

Rá kell hát nevelned (bocsánat a szóért: idomítanod!) gyermekedet arra, hogy 

külsőleg, tehát mozgásában, bensőleg, tehát beszédében, magának okoz fájdalmat, ha 

nem úgy viselkedik, ahogy te jónak látod számára. 

Nagyon szeretlek benneteket, és nagyon szeretnék együtt dolgozni, együtt élni 

veletek! 

Megáldalak a HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!  « 

1939. AGGÓDOM GYERMEKEIMÉRT 

Kérdező: 

1. Vallástalan gyermekeimért mit tehetek? 

2. Istennek kell embervér? (Keresztáldozat) 

3. A reinkarnáció tana egyházellenes? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Felnőtt ember felnőtt embert nem tud erkölcsi értelemben nevelni. Csak 

önnevelés van! Te is csak tanácsot adhatsz felnőtt gyermekeidnek. Ennek is csak akkor 

van értelme, ha ők ezt kérik. 

Jelenleg a legtöbb, amit megtehetsz, az az, hogy példát adsz, és imáidban 

rendszeresen felajánlod őket Nekem! 

2. Nincs olyan Isten, akinek embervér kell! A kereszthalált teljesen 

félremagyarázzák azok, akik úgy gondolják, hogy az Én Atyám nagypéntek után más 

lett, mint amilyen nagypéntek előtt volt. 

Ha abból indulsz ki, hogy Istenben nincs változás, még árnyéka sincs a 

változandóságnak, akkor megérted, hogy a végtelen szeretet, AKINEK lényegéhez 

tartozik az, hogy mindig mindent odaad, és az a MINDEN nem kevesebb, mint 

ÖNMAGA, akkor megérted azt is, hogy abban az önző világban, ahol a hatalmasok 

mindig mindent elvesznek azoktól, akiktől elvehetnek, akkor nyilvánvaló, hogyha a 

mindent adó a mindent elvevővel találkozik, akkor a mindent adó mindent odaad, a 

mindent elvevő pedig mindent elvesz attól, aki mindent odaad. 

Atyám és Én, mi örültünk volna a legjobban, ha Én földi életem végén ágyban és 

párnák között halhattam volna meg! De a gyűlölettel átitatott Föld nem bírja elviselni a 

kikezdhetetlen szeretetet! Ezért mondhatta, hogy nemcsak Én, de ti sem tudjátok 

megúszni a keresztre feszítésnek valamilyen formáját, ha Engem vállaltok, követtek, 

mint utat, tehát ha az Általam elgondolt komolysággal vállaljátok a szeretet megélését. 

Vagyis azt az új parancsot, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket. 

A keresztáldozat ma közismert teológiája nem Tőlem származik! Istennek nem 

embervér kell, hanem az, hogy Engem elfogadjatok! Azt viszont nem rejthetem véka 

alá, hogy aki Engem elfogad, az azt fogja megtapasztalni, hogy a világ Fejedelme, 

tehát a Sátán, embervért kíván az Engem elfogadótól. Tehát nem az Isten, hanem a 

Sátán kívánja ezt, aki gyilkos volt kezdet óta! 

3. A reinkarnáció nem egyházellenes. Nagyon sok bibliai hely igazolja a 

reinkarnációt. Csak kettőt említek. Egyet születésem előttről: Jób 1:21, a másikat 

születésem utánról: Máté 17:12 vagy ugyanez Márk 9:13. – Példabeszédeimben is csak 

a kárhozatot, mint helyet, még inkább, mint örök lehetőség állapotát, mondtam 

öröknek, de azt nem mondtam soha, hogy akik oda kerülnek, azok örökre ott is 

maradnak! Ilyet sehol nem találsz evangéliumaimban! 

Egyházi emberek között vannak, akik részben azért mondják a reinkarnációt 

egyházellenesnek, mert nem néztek ennek utána, részben pedig azért, mert hatalmukat 

féltik, s úgy gondolják, hogyha nem tudják örök elkárhozással fenyegetni alattvalóikat, 

akkor nem tudnak feltétlen engedelmességet kicsikarni tőlük. Ebben nem is tévednek! 

Megáldalak a HŰSÉG és a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 



1940. TÁLTOS-BEAVATÁST KAPTAM! 

Kérdező: 

Táltos-beavatást kaptam. Jézus helyesli ezt? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

A CÉL, ha valaki hosszú távon, örökre szólóan jót akar magának, akkor senkinek 

sem lehet más, mint ÉN! Aki ezt a célt bármivel vagy bárkivel lecseréli, árt magának! 

Akinek Én vagyok a CÉL, annak életében vannak és lesznek különböző lehetőségei 

arra, hogy különböző eszközöket találjon és használjon fel e CÉL eléréséhez. 

Minden olyan beavatás, amely közelebb hoz valakit Hozzám, jó! Minden olyan 

beavatás, amely nem ezt célozza, nem jó! Ha valaki olyan beavatásban részesül, 

aminek következtében a beavatás tartalmát tudja jóra is, tehát Felém vivőnek, és tudja 

rosszra is, tehát Tőlem elvivőnek használni, akkor döntése alapján lehet beavatását 

minősíteni. 

Ha valaki beavatása után azt tapasztalja, hogy nem használhatja tetszése szerint az 

Én érdekemben beavatását, akkor ennek hátat kell fordítania, erről le kell mondania! 

Ezek az elvek minden beavatásra érvényesek. Kivételt képeznek a keresztény 

beavatások, pl. keresztelés, bérmálás. Ezek azért kivételek, mert ezek használata csak 

Hozzám hozhatják közelebb azokat, akik ezeket a beavatásokat megkapták. De minden 

más beavatást lehet jóra és rosszra is használni. 

Kicsit más a helyzet, ha valaki belép bizonyos beavatottak klubjába, mert egy 

csoport meghatározott céllal képes csak működni. Így bármilyen jó szándékú valaki, ha 

egy beavatás után a kapott képesítését nem Én, hanem a csoport határozza meg, akkor 

az ilyen lépés ROSSZ! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 

ÉRTELEM és a JÓZAN MÉRLEGELÉS LELKÉVEL!  « 

1941. JÉZUS EGYHÁZÁRÓL 

Kérdező: 

1. Jézus nem alapított egyházat? 

2. Előző életemről szeretnék tudni valamit! 

3. Egy szentháromsági elképzelés. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Az, amit ti egyháznak neveztek, az az Én titokzatos testem közöttetek, veletek és 

általatok. Ahol ketten-három összejöttök a nevemben, ott így vagyok ott. Azt a 

hierarchikus, tehát hatalmi formát, intézményt, amely váza az Én titokzatos testemnek, 

s ilyen jelenlétemnek, a történelem folyamán Lelkem és gyarló emberek összmunkája 

alakította ki. Így van benne olyan is, ami szent, és van benne olyan is, ami nagyon nem 

szent. 



Ha azt akarod, hogy az Én ilyen formán közöttetek lévő jelenlétem áldásait 

lelketek épülésére, és ne egyes cezaromániás személyek hatalmi igényeinek erősítésére 

használjátok fel, akkor gyertek gyakran össze az Én nevemben, és foglalkozzatok 

azzal, amit az evangéliumokban rátok hagytam. Lelkem mindegyikőtökben és 

mindenki épülésére, buzdítására, vigasztalására szólni, működni akar. Az ilyen 

összejöveteleken, aki első akar lenni közületek, az legyen a legodaadottabb szolgája a 

többinek. 

Azt meg kell mondanom, hogy a római pápában sem vagyok jelen, ha 

mondanivalója nincs szinkronban az Én evangéliumaimból áradó irgalmas 

szeretetemmel, azzal a kijelentésemmel, hogy inkább szeressétek ellenségeiteket, és 

jelen vagyok a legkisebb, legtudatlanabb analfabétában is, ha az evangéliumaim 

gondolatait igyekszik szavakká formálni. 

Azt is meg kell mondanom, hogy azokkal a nagyon vallásos, szertartásokat istenítő 

farizeusokkal ma sem tudok egyet érteni, és könnyen meg tudnátok számolni azokat a 

főpapokat, akikkel nem vagyok hadilábon. 

Amikor Péterre építettem titokzatos testem jelenlétét közöttetek, akkor szinte 

perceken belül lesátánoztam őt, amikor nem úgy gondolkodott, ahogy gondolkodnia 

kellett volna. A világon csalhatatlan ember egyedül Én voltam, Én, a megtestesült 

Isten! Ezt a képességemet Péternek sem tudtam átadni! 

Általában a jelenlegi egyházak mindegyikébe beépült a Sátán, de erőt nem tud 

venni rajtuk mindaddig, amíg egyetlen valóban Nekem odaadott lélek van ezekben az 

egyházakban. 

2. Előző életed megkérdezheted sok úgynevezett látótól, de ne lepődj meg, ha 

különböző válaszokat fogsz kapni. 

3. Aki szeret, az ad, ajándékoz, szolgál, mások javára tesz valamit. Szeretni tehát 

egyedül nem lehet. Szeretni csak valaki valakit csak (valami) valaki által tud. Ha Isten 

a SZERETET, márpedig a cselekvési létkategóriák szerint – szerzés, vevés, alakítás, 

adás – csak az adás, tehát a szeretés jelenthet állapotszerű tökéletességet, akkor 

Istennek szükségszerűen közösségnek, SZENTHÁROMSÁGNAK kell lennie! Ezt 

kívánja a józan emberi ész. Más dolog az, hogy a színről színre látás minden képzeletet 

felülmúlóan fogja ezt igazolni! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1942. BŰNRÉSZES VAGYOK? 

Kérdező: 

1. Mikor vagyok bűnrészes? 

2. Jézus segítségére nagy szükségem van! 

3. Környezetemben szeretnék okosan eljárni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



1. Akkor vagy bűnrészes, ha egyértelmű előtted, hogy belegyezésnek veszik mások 

tőled olyankor a hallgatásodat, amikor rosszat tesznek előtted. Általában nem nagy 

gond megérezni, hogy azok, akikkel kapcsolatban vagy, félreértenek vagy sem. 

Az emberek nagy részének elég jó az erkölcsi érzéke akkor is, ha nem viselkedik 

erkölcsösen. Általában kevés olyan ember van, akinek külön szólnod kellene, mert 

nem tudja, hogy rosszat tesz olyankor, amikor rosszat tesz! Még élesebben 

fogalmazok. Kevesen vannak, akik úgy tudják, hogy jót tesznek olyankor, amikor 

rosszat tesznek. Tulajdonképpen ilyenkor kellene szólnod, ha nem akarsz bűnrészes 

lenni. Különben meg kell tanulnod úgy együtt élni azzal a rosszal, amit az emberek 

tesznek körülötted, mint a madár, mely ha érzi, hogy recseg alatta az ág, még 

magasabbra száll, neked is jobban kell ilyenkor Felém igazodnod! 

2. Nálam nélkül semmit sem tehettek (János 15:5)! Az Én jelenlétem benned 

nagyon gyakorlati! Amint egy gyermek, aki édesanyjával van egy szobában, és bár 

játékaival van elfoglalva, de azonnal megérzi, ha édesanyja „észrevétlenül” kiment a 

szobából, vagy amikor ketten vannak egy sötét szobában, s bár nem szólnak 

egymáshoz, mégis érzik egymás jelenlétét, így kell neked is belül ráérezned arra, hogy 

valóban benned élek! Ez hit kérdése. Hited azáltal erősödik, ha úgy teszel, mintha 

hinnél! Ez nem önbecsapás, hanem edzés! 

Amikor azt mondtam, hogy lakást veszek annak szívében, aki szeret Engem, akkor 

Én nagyon gyakorlati módon gondoltam ezt. Nem szóvirágnak gondoltam szavaimat 

(János 14:23)! 

3. Környezeted tükör neked, te tükör vagy környezetednek. Feltétlenül arra kell 

tenned a hangsúlyt, hogy ők tükrök számodra! Nagyon kell tudatosítanod magadban, 

hogy nincs nevelés, csak önnevelés a felnőttek világában. Egy felnőttnek erkölcsi 

nevelést csak akkor lehet adni, ha ezt kéri. Kétségtelen, hogy csak az tud érdemben 

másoknak Rólam beszélni, aki gyakran beszél Velem másokról! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL (Jakab 1:5)!  « 

1943. VESZÉLYBEN VAN LEÁNYOM! 

Kérdező: 

Úgy tűnik, hogy kislányomat ártó erők támadják. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Mindannyian ki vagytok téve ártó erők támadásainak. Amíg valaki gyermek, addig 

nincs annyira kiépített fal a tudati és tudatalatti között, és így jobban ki van téve a 

szellemi hatásoknak. Pontosan ez is az egyik oka annak, hogy gyermek mellé nevelőt, 

tehát szülőt kell rendelni! A szülőnek nagyon fontos feladata az, hogy a gyermeket 

biztosítsa arról, hogy nem lehet baja, amíg a jó szüleire hallgat. 

Szentül légy meggyőződve arról, hogy gyermekednek egyetlen haja szála sem 

görbülhet meg semmiféle ártó erő hatására! Nem lenne az Isten szerető Atyátok, ha 

nem vigyázna jobban gyermekeitekre, mint ti képesek vagytok erre! 



A gyermeknek meg kell tapasztalnia, hogy szülei valóban szeretik őt, és azokat az 

ártó erőket, amelyek befolyásolni akarják, nem szabad komolyan venni! A gyermeknek 

meg kell értenie, hogy szülei nagyobb hatalom, mint az ilyen láthatatlan erők! Ennek 

egyik legtermészetesebb módja az, hogy neked sem szabad a gyermek előtt ezeket 

komolyan venned! Mert nem is azok! 

Ismétlem! Senki nem árthat a gyermeknek, csak saját maga! A felnőttek 

besegíthetnek az ártó erőknek, ha nem hiszik el, hogy Isten valóban mérhetetlen ERŐ, 

ha nem hiszik el, hogy Én legyőztem a világot! Pontosan azt a világot győztem le, 

amely ijesztgetni ugyan tud, de ártani nem! 

Nagyon szeretlek benneteket! Megáldalak a 

GYŐZELMES HIT LELKÜLETÉVEL!  « 

1944. KI BESZÉL HOZZÁM? 

Kérdező: 

1. Ki szólt hozzám? Álmomban energiát kapok. 

2. Karmikus büntetésünk jellege azonos előző bűneinkkel? 

3. Menjek-e külföldre dolgozni? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A fát gyümölcseiről lehet felismerni. Soha nem lényeg az, hogy ki szól hozzád! 

Mindig az a lényeg, hogy mit mond! Azért van ítélő képességed, hogy meg tudd ítélni 

a hallottakat. 

Éjjel-nappal kapnak energiákat azok, akik a Földön élnek. Ha hisztek Bennem, 

akkor olyan erők szabadulnak fel bennetek, amelyek még csodákra is képesek (Márk 

9:23)! 

2. Nagyon természetes, hogy amit valaki elrontott, azt kell megjavítania. Itt nem 

büntetésről van szó, a szó legszorosabb értelmében, mivel mindenki önmagát bünteti 

azzal, hogy valamit elront magában. Ez a valami mindig a szeretetnek valamilyen 

megnyilvánulása, és ti azért jöttök le a Földre, mert ez a legoptimálisabb hely arra, 

hogy az önmagatok által elrontott szeretetet az Én segítségemmel helyre tudjátok 

hozni. Ezért van az, hogy amit kezdetben sokat és gyakran átkos szenvedésnek 

tartanak, később hálásan megköszönik a Gondviselésnek, mert e szenvedések nyitották 

ki a szemüket arra, hogy mit kell megbánni és helyrehozni az életükben. 

3. Senkinek nem adhatok olyan tanácsot, ami leveszi válláról a döntésével járó 

felelősséget. Neked kell döntened, és csak magadat dicsérheted vagy hibáztathatod 

döntésed következményei miatt. 

Annyit azonban mondhatok, hogy mindaddig, amíg engeded, hogy benned éljek, 

minden javadat szolgálja, akár maradsz, akár mész. Igen, mert az istenszeretőknek 

mindig és minden a javukra válik. Az Enyéim számára Isten a körülményeknek is az 

Istene! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 



1945. MIÉRT NEM SIKERÜL SEMMI NEKEM? 

Kérdező: 

1. Semmi nem jön össze nekem! 

2. Mi a teendőm? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Egy alapvető dolgot ki kell tisztáznod magadban, hogy aztán erre építve tudj 

elindulni. Ezt az alapvető dolgot kicsit ki kell fejtenem. 

Eddigi életedben természetes volt az, hogy környezeted jogot formált arra, hogy 

téged alakítson. Ez az időszak már elmúlt. Te ezt belülről tudod, de környezetednek 

ehhez még keményen hozzá kell szoknia. Neked is meg kell szoknod, hogy nem 

kívülről, hanem belülről kell információkhoz jutnod, ha boldog akarsz lenni. 

E kijelentésed, „semmi nem jön össze”, azt igazolja, hogy benned még az él, amit 

mindenkinek ki kell nőnie, ha boldog akar lenni. Ez így hangzik: „A jó körülmény 

biztosítja a jó közérzetet. Ha pedig nincs jó körülmény, mert nem jön össze semmi, 

akkor valami bódulatot kell keresni, hogy ne kelljen gondolkodnom, mert ha 

gondolkodom, akkor mindig arra jövök rá, hogy nem jön össze semmi!” 

Hát ezt a mókuskereket lehet hajtani, de megoldást semmiképpen sem ad. Ez az 

alapmagatartás lelked mélyén azt érezteti veled, hogy Istennek nem lehet 

megbocsátanod, mert ha egyszer boldogságra teremtett, és nem teszi ezt külső 

körülmények által lehetővé, akkor Ő gazember. Ha pedig nem gazember, hisz nem 

látta előre, hogy te ilyen körülményekkel leszel körülvéve, akkor pedig ostoba, buta és 

felelőtlen, s mindennek neked kell meginnod a levét! 

Drága Gyermekem! Itt valami nagyon nem stimmel! A helyes kiinduló pont a 

következő: Az élet nem olyan, mint amilyennek látod, hanem amilyennek látod, olyan! 

Ezért léptem be így az emberiség történelmébe: „Betelt az idő! Elérkezett hozzátok az 

Isten országa! Alakítsátok át gondolkodásotokat!” és nem így: „Alakítsátok át 

körülményeiteket!” Tehát minden azon múlik, hogy mennyire vállalja valaki az Én 

elgondolásom szerint a gondolkodás-átalakítást! Ahhoz viszont, hogy az Én 

elgondolásom szerint ezt valaki vállalni tudja, előbb szóba kell állnia azzal, hogy mi is 

az Én elgondolásom! 

A gondolkodás-átalakítás tehát nem megy gondolkodás nélkül. Sem Isten, sem 

ember nem képes senki helyett átalakítani a gondolkodását. Ennek a szellemi 

munkának felvállalása tesz benneteket emberré! 

A tanulás és az imádság! Tanulással rendet kell teremteni a fejben, hogy aztán 

imával ezt a rendet át lehessen ültetni a szívbe! E kettő mindent megelőz! Csak ezután 

jöhet az, hogy „mit eszünk, mint iszunk, mibe öltözünk? (Máté 6:31-34)!” Igen, mert 

az Isten országának keresése a tanuláson és az imán áll vagy bukik! 

2. Ezzel már meg is adtam e kérdésedre is a választ. Az előzőkhöz még annyit 

fontosnak tartok hozzátenni, hogy legyen reggeli és esti imád. Saját szavaiddal fordulj 

Hozzám, kérd angyalaim segítségét, hogy az elinduló napod szándékom szerint 



alakuljon. Este pedig ugyancsak saját szavaiddal adj hálát az elmúlt napért. Ha nem 

látod, hogy miért kellene hálát adnod, akkor vedd tudomásul, hogy nem Bennem, nem 

körülményeidben, hanem benned, a látásodban van a hiba! Az a mennyei Atya, aki 

még hajad szálait is számon tartja, az ne adna meg neked mindent, amire benső 

békédnek szüksége van?! Legalább azt hidd el, hogy Isten szemében többet érsz a 

verebeknél! Ha ezt sem tudod elhinni, akkor nézz a feszületre! Nagy árat fizettem 

érted! Ennyit érsz Isten szemében! 

Nagyon szeretlek. Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1946. LÉGZÉSI NEHÉZSÉGEIM VANNAK 

Kérdező: 

Asztmatikus rohamaim vannak. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Minden ember, aki a Földre születik, két feladatot vállal. Az egyik egy olyan 

sorsvonal, amely különböző szenvedések, keresztek vállalását nemcsak lehetővé teszi, 

de meg is követeli. A másik pedig ezeknek a szenvedéseknek, kereszteknek a 

feldolgozása. 

Amikor a te életedben felhalmozódtak a szenvedések, akkor lelked mélyén 

felszólítást kaptál e kereszteknek feldolgozására. Asztmatikus rohamaid forrása innen 

ered! 

A te életedben szenvedéseid feldolgozása azért akadozik, mert túl súlyosnak fogtad 

fel és fogod fel még ma is életutadon azokat a szenvedéseket, amelyeket vállalnod 

kellett. Két szempont segíteni tud neked feldolgozni ezeket, ha e két szempontot 

megpróbálod átélni. 

Az egyik az, hogy egyáltalán nem olyan súlyosak életed szenvedései, mint 

amilyeneknek fantáziádon át látod ezeket. Ha minden embert a szenvedéseik nagysága 

szerint sorba állítanánk, akkor te még a középről nézve nagyon is a kisebb szenvedők 

csoportjához tartoznál. (Gondolj a nincstelen torzszülöttekre, az afrikai csontváz-

gyerekekre, csontváz-emberekre, vagy az állandóan rettegésben élő számkivetettek 

százezreire!) 

A másik szempont pedig az, hogy olyan forrás áll rendelkezésedre, amely által 

mindenre képes vagy! Igen! Én vagyok a te forrásod! Én valóban legyőztem a világot. 

Én valóban győzelmet arattam azok felett a szenvedések felett is, amelyeket neked 

most fel kell dolgoznod. 

Szenvedéseidet akkor kezded feldolgozni, ha hálát tudsz adni értük! Igen, mert e 

szenvedésekben Velem tudsz találkozni, és ha van élő hited, akkor e szenvedések 

csupán csomagjai annak az áldott drágagyöngynek, amit e csomagok magukban 

rejtenek. 

E csomagok, e szenvedések az Én ruháim! Ha te fönnakadsz azon, hogy ilyen 

ruhákban jövök hozzád, akkor te nem is akarsz igazán EGY lenni Velem. Pedig Én 



nagyon ezt szeretném! Otthont akarok találni Magam számára benned! Ez pedig csak 

akkor lehet Számomra hiteles otthon, ha meg tudod köszönni azokat a szenvedéseket, 

amelyekben eddigi életutadon Én közeledtem hozzád! A földi életben keresztút nélkül 

nem tudok találkozni veletek, s ti nem tudtok találkozni Velem! 

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek! Olyannak szeretlek, amilyen vagy! Szeress 

te is Engem olyannak, amilyen vagyok! 

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

1947. HATNI SZERETNÉK GYERMEKEMRE 

Kérdező: 

Visszafogadjam-e elvált gyermekemet? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Mindig segíteni kell azon, aki rászorul a segítségre! A szeretet nem mérlegeli azt, 

hogy mi miatt rászoruló valaki. Az okosságnak csak akkor van beleszólása a szív 

döntésébe, ha a következményeket kell mérlegelni. 

Jelen esetben is helye van annak, hogy átgondoljátok gyermeked visszatérésének 

következményeit. Az ő és unokád élete nagyon fontos az Én számomra is! Mindaddig, 

amíg számodra Isten a legfontosabb, tudni fogod, hogy mit kell tenned azok 

érdekében, akiket visszafogadtál. 

Semmiféle ítélkezésnek helye nincs ott, ahol a szeretet főszerephez jutott. A 

gyakori visszatekintés nem vezet sehová! De az előretekintés nagyon fontos! 

Gyakran kérd imában a Bölcsesség Lelkét, hogy mindig higgadt józansággal, 

szerető határozottsággal tudd mondani azt, amit mondanod kell. 

Nagyon lényeges alapállás az, hogy te nem dirigálhatod felnőtt leányodat, és ő sem 

dirigálhat téged! A további együttélés illemszabályait meg kell beszélnetek, nehogy 

mindkettőtöknek benső feszültségeit unokád szenvedje. 

Légy okos és óvatos! Ha ezért rendszeresen imádkozol, akkor szíved szeretete 

nagy lehetőség lesz leányod és unokád számára, hogy jövőjük az Én áldásom 

hordozója legyen. 

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!  « 

1948. TUDNI SZERETNÉK FÉRJEMRŐL! 

Kérdező: 

Mi van férjemmel? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Volt férjeddel kapcsolatban két látszatra különböző, de a valóságban mégis 

egyetlen szempontra hívom fel figyelmedet. 



Egyetlen szentmise, egyetlen fohász az egész világot képes szebbé, elviselhetőbbé 

tenni. Nemcsak a földi világot, hanem a halál után is létező szenvedők világát. A hitből 

jövő imának erejét, hatalmát, hatékonyságát föl sem tudjátok fogni! A ti imáitok 

nemcsak a ti lelketek lélegzése, hanem az Én Lelkem lélegzése is a teremtett világban! 

Tehát nem csupán arról van szó, hogy amikor volt férjedért imádkozol, olyankor 

rajta segítesz, hanem arról van szó, hogy az egész világ lesz istenibb imáitok által. 

Személyre szóló imát azért kell mondanotok, mert minden ember olyan benső 

pszichikai húrozottsággal rendelkezik, amely húrok tisztábban tudnak megszólalni 

akkor, ha szívetekhez közel állóért száll imátok Isten elé, s így egész lényetek nagyobb 

intenzitással árasztja szerető sugárzását mindenkire. 

Férjedért tehát elég lenne, ha egyetlen fohásszal kérnéd számára szíve békéjének 

megvalósulását. De a ti kapcsolatotok nemcsak arra volt Általam megszentelt, hogy 

egymásért éljetek, hanem arra is, hogy általatok egyre szebb legyen az egész világ. 

Ilyen értelemben kapcsolatotok ma is fennáll, és az ő halála ezen semmit nem 

változtatott! 

Azt ajánlom tehát, hogy imádkozz érte, ha teheted, évente mondj misét érte, hogy 

így kettőtök kapcsolata az egész világ számára rendre megújítsa áldásomat. 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1949. NAGYON ZAVAROS AZ ÉLETEM 

Kérdező: 

Családi problémámra kérek választ. Elváltam, majd külföldivel éltem együtt külföldön, majd 

zavaros körülmények között itthon. 

HANG: 

 » Gyermekem! 

Rossz döntéseid sorozata mögött van szívedben jó szándék, ezért bízhatsz abban, 

hogy melléd állok. 

Férj-, haza-, vallás-változtatás nem vezethet máshová, mint a külső és belső 

csődhöz. A hármas rablánc váltogatása egy olyan mókuskerék forgatását hozta létre 

benned, amely körön belül nem is lehet jól gondolkodni, jól dönteni! 

Remélem, odáig legalább eljutottál, hogy a haza és vallás csereberékről végleg 

lemondtál. Remélem, odáig eljutottál, hogy nem vagy képes szívet cserélni, tehát hazát 

sem, és nem akarod mindenre ráütni azt a bélyeget, miszerint minden az ördögtől van, 

ami nem iszlám. 

Kétségtelen, hogy gyermekeid apja mellett kitartanod egy teljes értelmetlenségbe 

cövekelt volna bele téged és mindazokat, akik veled kapcsolatban vannak. Ahogy az ő 

érzelmi kitöréseire reagáltál, azt igazolta, hogy vállalod a női nem leértékelését arab 

férjed előtt. Végre neki megjött az a jobbik esze, hogy szabaddá tegyen téged. 

De ez még mindig azt jelzi, hogy nem te lettél érettebb lelkileg, hanem a 

körülmények tették lehetővé ezt a szabadságot. Nagy a veszélye annak, hogy kellő 



érettség nélkül most újra nem Én vagyok neked a lényeg, hanem a földi életed 

pillanatnyi érzelmi töltete, melyet ugyanúgy el fogsz pufogtatni, mint eddig tetted. 

Drága Gyermekem! Te nem változtál meg, mert nem nyúltál le problémád 

gyökeréhez. Leveled alapján csak azt tudom mondani, hogy te még nem tértél meg! 

Amikor ő azt mondta, hogy a te könyveid az ördögtől vannak, még véletlenül sem 

mertél tanúságot tenni arról, hogy az ő könyvei vannak az ördögtől! Ő megtértnek 

érezhette magát melletted, de te nem, mert nem is volt rá alapod! Nem arra döbbentél 

rá, hogy neked semmi közöd nem lehet egy idegen környezet, idegen vérmérséklet, 

idegen vallás légköréhez! 

Azt a bizonyos első gombot, amit eddig nem jól gomboltál be, most sem 

gomboltad ki, hogy újra indítsd életed. Csak a felszínen egy új címkét akarsz 

ráragasztani arra a dobozra, arra az életedre, amelyről azt mondtad, hogy nem tudod 

eltaszítani magadtól azt az idegen elemet, ami sírva beléd kapaszkodik. 

Igazán nem kellett volna nagy emberismeret ahhoz, hogy felismerd azt a színészi 

produkciót, amit gyermekeid apja annyiszor eljátszott előtted. Még egy általános 

kisiskolás is tudhatja azt, hogy egy olyan vérmérsékletű ember, mint a te gyermekeid 

apja, ha hónapokig távol van tőled, akkor ott és annyiszor csal meg téged, ahol és 

ahányszor csak akar! Valami egészen nagy éretlenséget, a mélyben megkötözöttséget 

árultál el azzal, hogy őt meg tudod érteni, meg tudsz neki bocsátani, mert neki ilyen a 

felfogása, hisz az ő vallása négy feleséget engedélyez. 

Drága Gyermekem! Ha úgy gondolod, hogy van némi közünk egymáshoz, akkor 

sokkal jobban kell tanulmányoznod az Én evangéliumaimat. Meg kell tanulnod, hogy 

Én nem arra való vagyok, hogy amikor valaki bajban van, akkor abból pillanatnyilag 

kisegítsem, hanem valami nagyon komoly dolgot kell vállalnod Értem! Amíg nem az 

Értem hozott áldozat a fontos számodra, hanem az, hogy abban segítsek, minél kisebb 

legyen helytelen lépéseid következményeinek a súlya, addig sajnos el fogunk menni 

egymás mellett. 

A boldogságnak, a benső békének nagy ára van! Boldogságod kulcsa a te kezedben 

van. Senki nem adhatja át magát félig nekem! Két úrnak nem lehet szolgálni. Nem azt 

mondom, hogy nem szabad, hanem azt, hogy nem lehet! 

Szeretnélek boldognak látni! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1950. ELLENŐRIZTETNI SZERETNÉM MAGAMAT! 

Kérdező: 

Helyes úton járok? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Mint tudod, Én vagyok az ÚT, IGAZSÁG, ÉLET. E három közül lelked mélyén 

Engem elsősorban útként kell elfogadnod ahhoz, hogy megmenekülj olyan tévutaktól, 



amelyek bár az Én nevemet hordozzák, de tartalmukban nem az irgalmas szeretetet 

teszik az első helyre. 

Csak az hivatkozhat Rám, csak az mondhatja, hogy Engem képvisel, akinek 

életében az irgalmas szeretet áll az első helyen. Mert Lelkem csak az irgalmas 

szeretetet tudja kulcsként használni az egyetlen erkölcsi igazság, az örök és boldog élet 

bemenetelének felnyitására. 

Irgalmasságot akarok, és nem áldozatbemutatást (Máté 12:7)! Ha erre teszed a 

hangsúlyt, akkor feltétlenül Velem járod életed útját! 

Az irgalmas szív nem ostoba szív! Az irgalmas szív tudja, hogy nem arra való, 

amire sokan gondolják! Nem arra való, hogy mások élősködjenek rajta, hanem arra, 

hogy mások szembesüljenek Velem, mint az egyetlen erkölcsi IGAZSÁGGAL! Én 

pedig úgy vagyok az egyetlen erkölcsi igazság, hogy szeretetem nem képes hazug 

emberekkel egy gyékényen árulni! 

Nagyon jó az, ha kontrolláltatod magadat. De nem szükséges, hogy médiumom 

által tedd ezt. Olvasd rendszeresen a Szentírást. Olvasd és tanulmányozd rendszeresen 

a KIO-t, vagy ennek rövid foglalatát, a MERRE MENJEK? c. hittankönyvet. Ezek 

olyan patikamérlegek, amelyek – ha nem akarsz Nálam okosabb lenni – meg fognak 

tartani azon az Úton, amelyet Magammal azonosnak mondtam. 

De ugyanezt eléred, ha rendszeresen olvasod a HANG-könyveket, mivel ezek 

szintén az Én szívem virágai, gyümölcsei, és a lényeget érintve akarnak téged előbbre 

vinni a lelki élet helyes fejlődésének útján. 

Ha tanítványom vagy, akkor állapotszerű tanuló vagy! Tehát olyan szellemi 

munkát kell vállalnod, amely által megtanulod, hogy hogyan adj választ a jó szándékú 

embereknek, ha hited, üdvösséged felől kérdeznek. 

Megáldalak a HŰSÉG és az OKOSSÁG LELKÉVEL!  « 

1951. BEFEJEZETLEN VAGYOK! 

Kérdező: 

1. Testvérem szabadulásáért könyörgöm. 

2. Sok a befejezetlen dolog az életemben. 

3. Bűntudatban élek botlásaimra gondolva. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Minden esetben, amikor valakiért imádkoztok, olyankor mindig frissül, erősödik 

a világban az a szeretetállomány, amely az Én jelenlétem hatékonyságát segíti elő, 

főleg ott, ahol ezt az imádkozó szeretné! Éppen ezért az egymáshoz tartozásnak és az 

egymásra utaltságnak nagyon fontos szerepe van! 

Azt pedig talán mondanom sem kell, hogyha valaki jól imádkozik, akkor az 

imádkozóban feltétlenül erősödik, növekszik a szeretet! 

2. Semmiképpen sem a lelki egészség jele, ha valaki nem fejezi be azt, amit 

elkezdett. A befejezetlenség, a félben hagyott munka a lélek félelmét segíti elő. Ami 



befejezett, ami egész, az az egészséget nemcsak jelzi, de erősíti is! A befejezetlenség a 

szétesettség jele, mely feltétlenül összeszedettségre szólít fel! 

Aki nem gyűjt Velem, az szétszór (Máté 12:30)! Az összegyűjtést Velem 

mindenkinek önmagán belül kell vállalnia, ha nem akar önmagában teret adni a 

Diabolosznak, a Szétdobálónak! Az ősellenség neve: Diabolosz, Szétdobáló! E téren az 

önfegyelmet semmi nem helyettesítheti! Önmagán uralkodni mindenki csak saját maga 

tud! Ebben Én a legmesszemenőbben segítségére vagyok mindenkinek, tehát neked is! 

3. A bűnbánat nagyon fontos, de bűntudatban nem szabad élni! A bűnbánó fájlalja 

a múlt ballépéseit, s ezekért bocsánatot kérve bízik abban, hogy a Tőlem kapott benső 

békét a jövőben az Én irgalmas szeretetem által ápolni tudja. Aki bűntudatban él, az 

folytonosan hátra tekint, nem hisz az Én irgalmas szeretetemben, s nem tudja elfogadni 

Tőlem, hogy elkövetett bűnei olyan lelki betegségek voltak, amelyeket Én már 

meggyógyítottam. 

Ahogy nagyon helytelen lenne annak az embernek viselkedése, aki betegségéből 

kigyógyulva továbbra is elmúlt betegségével lenne elfoglalva, úgy helytelen, ha valaki 

megbánva vétkeit továbbra is ezekkel a már nem létező dolgokkal foglalkozik! 

Bízzatok, Én legyőztem a világot! A benned lévő rossz világot csakúgy, mint a 

körülötted lévő rossz világot! Aki Hozzám tartozik, az Istent szerető ember. Az 

istenszeretőknek pedig minden javukra válik (Róm. 8:28)! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

1952. ELÉGEDETT LEHETEK MÉG ITT A FÖLDÖN? 

Kérdező: 

Megkapom-e földi életemben azt az érzést, amire vágyom? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Mindaddig, amíg valaki a jövőtől várja azt, ami lelkének békéjét biztosítani képes, 

nem tudok neki érdemben segíteni! Nem, mert Én sem a múltnak, sem a jövőnek, 

hanem egyedül a jelennek vagyok Istene az Atyával és a Szentlélekkel együtt! 

Csak akkor, ha lelkedben eljutottál oda, hogy számodra a jelen megszentelésénél 

fontosabb nem lehet, csak akkor van Nekem lehetőségem arra, hogy a jövőt illetően 

bizalmat, reményt, erőt, bátorítást öntsek szívedbe! Amíg a földi vágyak elfedik a jelen 

megszentelésének fontosságát, addig úgy vagyok veletek, mint azzal az emberrel, aki 

akkor akar napsugárban fürdeni, amikor felhők takarják el a Napot. Egyszerűen 

képtelenség! 

Te is képtelenséget kívánsz Tőlem! Ha az a vágyad teljesülne, akkor újra csak 

mulandó vágyak várakozásában töltenéd idődet, éspedig békétlenül! Ezt az Én irántad 

való szeretetem nem engedheti meg! Neked is meg kell tanulnod, hogy a földi életben 

a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó! 



Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha igyekeznél jobban megérteni Engem! 

Én nem vagyok sem a múltad, sem a jövőd! Én a jelened vagyok! A mindenkori 

jelened! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1953. MI A LÉLEKKERESZTSÉG? 

Kérdező: 

1. Mit jelent a Lélekkeresztség? 

2. Katolikusnak vagyok keresztelve. Nem élem vallásomat. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A Lélekkeresztség, mint a neve is mutatja, belemerülés a Szentlélekbe. Ezt a 

bemerítést Én, Jézus, végzem akkor és azokkal, amikor és akik erre lélekben 

felkészültek, vagyis átadták magukat Nekem, vagyis befogadtak Engem életükbe, mint 

Urukat és Megszabadítójukat! 

Kell tehát egy olyan közeg, egy olyan közösség, amely lehetővé teszi számodra 

azt, hogy Velem komolyan megismerkedj, Velem komolyan foglalkozz, és vállald azt, 

hogy úgy tudjak benned élni, mint amilyen vagyok, tehát úgy, amint a Názáreti Ácsban 

éltem ÉN, a Názáreti Ács. 

Nem akármilyen szeretetet kívánok tőletek! Meg kell tanulnod neked is és 

mindenkinek, aki komolyan Hozzám akar tartozni, hogy úgy szeressétek egymást, 

ahogy Én szerettelek titeket (János 13:34)! 

Nem azt kívánom, hogy e téren a gyakorlatban tökéletesek legyetek, hanem azt, 

hogy erre törekedjetek! Tehát belül légy nyitott, kívül pedig keresd meg azokat a 

társaidat, akik Engem akarnak megjeleníteni életükben. Én csak az ilyen lelkeket 

tudom Lélekkeresztségben részesíteni. 

2. Ami pedig a szentáldozásodat illeti, erre is hasonlót kell mondanom, mint a 

Lélekkeresztségről mondtam. 

Aki nem tartozik egy olyan élő közösséghez, amely az Én nevemben jön össze 

rendszeresen, s mégis áldozni akar, az olyan, mint amikor valaki bűnbánat nélkül akar 

bűnbocsánathoz jutni. 

Te azt írod leveledben, hogy a tartalom fontosabb, mint a forma. Ez ebben az 

esetben megtévesztő! Forma nélküli tartalom ugyanis nem létezik! Biztos, hogy nem a 

ruha teszi az embert, de az is biztos, hogy minden ember azért hord ruhát, mert ezzel 

igazolja, hogy ő több, mint a test! A szentáldozásban a keret nagyon fontos! Ez 

igazolja azt, hogy olyankor nemcsak egy egyszerű étkezésről van szó, hanem olyan 

egység megvalósulásáról Velem, aminek a gyakorlatban másokra nézve is óriási 

következménye van. Ha ez nincs, akkor nincs értelme a szentáldozásnak! Maszek 

kereszténység nem létezik! Én senki számára nem lehetek magánügy olyan 

értelemben, ahogy sokan gondolják. Az önmegszentelődés szervesen bele van ágyazva 

egy élő közösségbe, mint a kovász a tésztába! 



Drága Gyermek! Nagyon szeretnék hatékonyan élni benned! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

1954. KÜLÖNBÖZŐ KINYILATKOZTATÁSOKRÓL 

Kérdező: 

1. A Jelenések könyvéről 

2. A hetes számról 

3. Tamás evangéliumáról 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A Jelenések könyve egy olyan víziót tartalmaz, amely nemcsak bizonyos 

országok, közösségek, személyek életének tartalmát szimbolizálják, hanem minden 

ember egyéni életének fázisai is megtalálhatók benne. Ezért univerzális. E sugalmazott 

könyvvel is úgy vagytok, mint a többivel. Két úton vezethet félre benneteket. 

Az egyik út az, amikor egyetlen meghatározott országra, felekezetre, intézményre, 

népcsoportra alkalmazzátok. Természetesen soha nem a sajátotokéra! A másik az, 

amikor az Én tanításom elé helyezitek, amikor nem rangsoroltok, amikor a látomást 

nem szimbolikus képeknek fogjátok fel, melyek mögött kielemezendő események, 

valóságok, figyelmeztetések húzódnak meg, hanem szó szerint értendő információnak 

veszitek. 

A Jelenések könyvének értelmezését az végzi helyesen, aki egyéni életében 

csakúgy, mint annak a közösségnek életében is, amelyhez tartozik, fel akarja ismerni a 

benne foglalt, szimbólumok által – legalább magjában, lehetőségében – rejlő 

valóságokat. 

2. A hetes szám, mint szent szám, a számmisztikában fontos szerepet játszik. 

Vannak, akik olyan szerepet kaptak Istentől, hogy a számok birodalmában fellelhető 

összefüggéseket eszközként alkalmazzák az önismeret, az istenismeret, a szellemvilág 

és a történelem mélyebb megismerésének érdekében. 

Az ezzel való foglalkozás csak azok számára érinti a lényeget, akik benső, tehát 

erkölcsi bizonyossággal tudják, hogy ezt a szerepet kapták Istentől. 

3. Az általatok közismert és az egyházak által hitelesnek elfogadott négy 

evangélium hiánytalanul tartalmazza az Én tanításomat és azokat a közvetlenül a földi 

életemről szóló információkat, amelyeket tudtotokra akartam adni. Minden más 

evangélium, így a HANG-könyvek is, csak annyiban léphetnek fel a hitelesség 

igényével, amennyiben mondanivalójuk legalább magjában benne van a négy 

evangéliumomban. Ami ezekből kilóg, az még lehet hiteles. De ami ellentmond a négy 

evangéliumban található tanításomnak, az nem hiteles. 

Tamás evangéliuma nem azért nem került be a kánoni könyvek közé, mert ellent 

mondana tanításomnak, hanem azért, mert bizonyos korok és emberek e könyv 

hatására könnyen félrevihették volna a négy evangéliumomban található tanításomat! 



Éppen elég gond számotokra az, hogy a páli levelek nagy lehetőséget adnak erre 

nektek! 

Azért is van annyi szekta, ellentétes teológiai nézet, mert nem volt elég türelmetek 

kivárni evangéliumaim megjelenését, és engedtetek annak a csábításnak, hogy 

hamarosan visszajövök az ég felhőiben. A türelmetlenség mindig rossz tanácsadó! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1955. FONTOS AZ ŐSZINTESÉG? 

Kérdező: 

1. Mire kötelez az őszinteség? 

2. Hűség, hűtlenség. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Az őszinteség nem erény. Az őszinteség két esetben nevezhető pozitív 

magatartásnak. Az egyik az, amikor másképpen nem tud valaki könnyíteni lelkén, csak 

úgy, ha kibeszéli magát. Nagyon fontos ilyenkor, hogy az, aki így akar könnyíteni 

önmagán, legyen nagyon bölcs, és nagyon nézze meg, hogy ki előtt beszéli ki 

nyugtalanságát. 

A másik eset az, amikor valakinek, tehát egy másiknak, segítséget jelent, ha őszinte 

vagy hozzá bizonyos titkaid feltárásában. Arra tehát senki sem formálhat jogot 

magának, hogy bárki is, akár feleség, akár gyermek, akár barát, őszinte legyen hozzá 

mindenben. Ez egyedül és kizárólag Istent illeti meg! 

Legtöbb úgynevezett őszinte embert nem a másik ember megbecsülése indítja 

őszinteségre, hanem az önfegyelem hiánya, melynek nagyon alá tud játszani a másik 

ember kíváncsisága, szenzációéhsége! 

Csak Istenhez légy teljesen őszinte! Az emberekkel szemben, legyenek azok még 

oly közel is hozzád, légy mindig fegyelmezett és óvatos. Az igazi szeretet ilyen! Nem 

akkor szereted a másikat, ha őszinte vagy hozzá, hanem akkor, ha érdekeit nézed, 

érdekeit képviseled, érdekeit tartod szem előtt! 

Talán mondanom sem kell, mivel az előbb elmondottakból világosan kitűnik, hogy 

az őszinteség hiánya nem jelentheti a másik ember becsapását, inkább megkímélését 

bizonyos fájdalmas információktól. 

2. A hűség mindaddig kötelez, amíg egy jobbra nem köteleződik el valaki. Hűség 

címén nem szabad folytatni azt a jót, ami időközben elromlott. A hűség tehát mindig 

kötelez az erkölcsi jóra! 

A megbocsátás nem mindaddig, hanem mindig kötelez! De akinek megbocsátottál, 

azzal a további kapcsolatodban feltételeket kell állítanod. Ez jelenti azt, hogy bárányok 

vagytok, de nem vagytok birkák! Ez jelenti azt, hogy akik az Enyéim, azokat lehet 

felhasználni, de nem lehet kihasználni! Tehát a megbocsátásban is helyet kell kapnia a 

bölcsességnek! 



Nagyon okosan teszed, ha sokat imádkozol. Kérd őrangyalod, kérd az angyalok 

segítségét! Kérd gyakran égi Anyádat, Máriát! 

Mi mindannyian nagyon szeretünk téged, nagyon szeretünk titeket, és szeretnénk 

nagyon segíteni abban, hogy szíved, szívetek békéjét általunk biztosítani tudjátok. 

Megáldalak az ÖNFEGYELEM és a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

1956. MIT AKAR VELEM AZ ISTEN? 

Kérdező: 

1. Lehetetlen helyzetekből menekültem ki. 

2. Feltétlenül van feladatom a Földön. 

3. A Bokor Bázis-közösség hol található? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Véletlenek nincsenek! Azok az életveszélyes helyzetek, amelyekből 

megmenekültél, kétségtelenül arra figyelmeztetnek, hogy van értelme tovább élned a 

Földön. 

A lehetőséget és az irányt Tőlem kapod, de tartalommal neked kell azt 

megtöltened. 

2. Főleg reggeli imáid valók arra, hogy felismerd az elinduló napra beállított Isten 

akaratát. Tudnod kell, hogy Én tanítványnak, tehát állapotszerű tanulónak akarlak 

Magam mellett, vagy inkább így mondom: BENNED felismerni és elismerni téged! 

Igen, mert benned élek, és a te boldogságod pontosan abban áll, hogy engedj 

tevékenyen élni benned, veled és általad! 

Az esti imádban elvárom tőled, hogy visszatekintve reggeli találkozásunkra, ne a 

bánatnak, hanem a hálának érzése járjon át, mert Bennem nem csalódtál, és Én 

felejtem mindazt, ami elmúlt, és nem úgy végződött, ahogy szerettem volna, ha újra 

felszítod magadban a reményt, a továbblendülés erejét. 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1957. SZERETNÉK ÁLDOZNI! 

Kérdező: 

Házasságom nem rendezhető egyházilag. Szeretnék áldozni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Aki megbánta hibás lépéseit, annak Én, aki titeket arra szólítottalak fel, hogy nem 

hétszer, hanem hetvenhétszer-hétszer bocsássatok meg egymásnak, természetes, hogy 

megbocsátok. A feloldozás tehát ne jelentsen gondot számodra. Maga a szentáldozás 

már problematikusabb, mert ennek kapcsán kerülnöd kell azt, hogy valakit 

megbotránkoztass. Ha olyan helyen járulsz szentáldozáshoz, ahol ismernek, s csak azt 



tudják, mert mást nem is tudhatnak, hogy te nem egyházi házasságban élsz, akkor 

esetleg megbotránkoznak e lépéseden. 

Ha szívedben béke van, tehát erkölcsi bizonyosságod van afelől, hogy valóban 

megbántad bűneidet, akkor nem látom akadályát annak, hogy ott, ahol nem kell 

tartanod botránytól, szentáldozáshoz járulj. 

Ez természetesen nem általános törvénye egyházadnak, mert nem is lehet az, de 

hivatalosan is engedélyezett bizonyos esetekben, hogy szentáldozáshoz járuljanak 

olyanok, akik az egyház általános előírásai alapján ezt nem tehetik meg. (Pl. súlyos 

betegségben, vagy ha valaki nem katolikus, de hisz az Én szentségi jelenlétemben, 

akkor ünnepélyes esküvő alkalmával járulhat szentáldozáshoz gyónás nélkül is, ha van 

bánata.) 

De ami sokkal fontosabb! Neked tudnod kell, hogy Én a szívedben élek 

szentáldozás nélkül is (János 14:23)! Ennél fontosabb számodra nem lehet sem ezen, 

sem a másvilágon! Az Én áldást biztosító jelenlétemnek nem szertartások a feltételei, 

hanem a Belém vetett hit és az Irántam való szeretet, amely az emberek felé 

irgalomban és segítőkészségben mutatkozik meg. Nálad mindkettő megvan! Ne 

szomorkodj hát, hanem örülj Velem együtt! Te az Én örömöm vagy! Kell ennél több?! 

Hadd legyek hát Én a te örömöd! 

Bízz jobban Bennem! 

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

1958. CSODÁLATOS MEGTAPASZTALÁSAIM VOLTAK! 

Kérdező: 

Az a sok gyönyörű álom és élmény, amelyeket átélhettem, kitől származott? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Minden, ami épít, buzdít, vigasztal, az Tőlem van! Nagyon sok olyan forrás nyílt 

meg számodra a szellemvilágban, amely a földi életedet szeretetben gyümölcstermővé 

tudja tenni. 

Egy fa, ha jó talajba ágyazódtak gyökerei, ha megfelelő Napot és esőt kap, akkor 

automatikusan meghozza azokat a gyümölcsöket, amelyek saját természetének 

élvezetes adományai magasabb létsíkok (állat, ember) számára. 

Az embernél nem egészen így áll a dolog! Nagyon fontos a talaj, ahol és akikkel 

élsz, nagyon fontos a Nap, a szeretetem, amit árasztok feléd, nagyon fontos az eső, az 

információk, tehát a források, a könyvek, előadások, emberi kapcsolatok, de mindez 

nem elég! Ezek önmagukban nem képesek olyan gyümölcsöt kiérlelni a te életedből, 

amely az egész örökkévalóság örömét szolgálná! Mi hát az, ami az előzőket képessé 

teszi arra, hogy Isten öröme légy? 

Az IRÁNY! Minden azon múlik, hogy az előbb említetteket milyen irányba 

állítottad be életedben. E téren némi aggodalmam van. 



Minden erőddel azon kell lenned, hogy ne te magad légy magad számára a 

legfontosabb, hanem az, hogy Én mit akarok itt és most veled! Neked nagyon 

elmélyült és célirányos reggeli imáidnak kell lennie ahhoz, hogy a jelened 

megszentelését ne csak mindennél fontosabbnak tartsd, de ennek megvalósítására 

törekedj is! 

Az nem jelent semmit, hogy tudsz járni vagy nem! Nem jelent semmit, hogy mi 

történik veled. A legfontosabb az, hogy mi történik benned! Olyan nap nem létezik, 

hogy ne volna lehetőséged kimutatni szeretetedet, tehát azt, hogy Én benned élek. 

Lelkem élteti a te lelkedet! Ezt ne feledd el! A másokra figyelés sokkal fontosabb, mint 

az, hogy rád figyeljenek! Meg kell értened, hogy nem te vagy az érdekes, hanem Én! 

Amennyiben ez realizálódik benned, annyiban tudsz te érdekes lenni Nekem! És ez a 

lényeg! 

Végeredményben még az is teljesen mindegy, hogy élményeid honnan voltak és 

vannak. A lényeg az, hogy ezeket mire használtad és használod! A szeretni tanításnál 

fontosabb nincs a világon. Mindenki azért született le a Földre, Én is, hogy ezt 

valósítsa. Sajnos, az önközpontúság, az érdekessé válás igénye az emberek nagy részét 

szinte alkalmatlanná teszi a szeretni tanítás okos megvalósítására. 

Aki sokat kap, attól sokat is követelnek. Mindig mindenkinek csak az marad meg, 

mint örök érték, amit mások érdekében odaadott! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1959. SEGÍTENI SZERETNÉK! 

Kérdező: 

Hogyan segítsek helyesen testvéreimnek? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Kérdésed nagyon összetett. Igen, mert magad is látod és tudod az elveket, tehát azt, 

hogy mindenkit abban kell segítened, amiben rászoruló, de úgy, hogy ne helyette tedd 

meg azt, amit neki kell megtennie, hanem őt kell serkentened arra, ami az ő feladata. 

Kétségtelenül nagyon fontos, hogy valaki tisztában legyen az elvekkel. Ha ez 

megvan, akkor arra kell törekedned, hogy azok is tisztában legyenek ezekkel, akiket 

úgy ítélsz, hogy őket segítened kell. 

Nem szabad tehát segítséget sem adnod, sem ígérned senkinek, ha nincs reményed 

arra, hogy megbeszélheted vele az előbb említett elveket, tehát azt, hogy miben szorul 

rá a segítségre, és miért, mi célból szorul rá. A CÉL tisztázása nagyon fontos! 

A tisztán nem látó testvérnek semmit nem segítesz addig, amíg a tisztánlátásban 

nem segítesz neki. Ezért mondtam az elején, hogy a kérdésed nem egyszerű. 

Más az, amikor nem testvérről van szó, hanem felebarátról. Akkor egyszerűbb a 

dolog, mert a pillanatnyi helyzet általában magával hozza a megoldást. 

Kérd a bölcsesség Lelkét naponta, hogy megfelelő támasza tudj lenni azoknak, 

akiket testvéreidnek nevezhetsz! Nagyon jók reggelenként az ilyen és ehhez hasonló 



fohászok: Bölcsesség Lelke irányíts! Bölcsesség Lelke vezess! Bölcsesség Lelke mutasd 

az utat! Bölcsesség Lelke tedd tanulékonnyá azokat, akikkel ma beszélni fogok! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1960. CSALÁDI ÉS EGYÉNI GONDOK 

Kérdező: 

Sok-sok családi és egyéni gondot hozok a HANG elé. 

HANG: 

 » Drága Barátom! 

Súlyos keresztjeid forrása az, hogy együtt kell élned saját magaddal! Az az 

önközlési inger, amely szinte ellenállhatatlanul el szokott hatalmasodni rajtad, azt 

igazolja, hogy lenn a mélyben képtelennek érzed magadat arra, hogy békében élj 

önmagaddal. 

Azt nem tudom ígérni, hogy máról holnapra feloldhatod ezt a karmikus 

keresztedet. De meg tudom mutatni az utat, amely ennek feloldásához vezet, ha 

vállalod és hűségesen mindig visszatérsz hozzá, ha leléptél róla. Ismétlem. Ne várj 

máról holnapra látványos eredményt! Benső gyógyulásod csak olyan lehet, mint egy 

növény növekedése. Ha a növény öntudatra ébredne, észre sem venné saját 

növekedését. Nálad is csak az történhet, hogy környezeted fog idővel felfigyelni arra, 

hogy már nem az vagy, aki voltál. 

A kiút nem komplikált. Talán túl egyszerűnek is tűnik előtted. De ne tégy úgy, 

mint a szíriai Naamán, aki felháborodott azon, hogy leprájától oly egyszerű módon 

gyógyulhat meg, ahogy a próféta neki mondotta. 

Bajodból a kiút a következő: Reggeli imáidban meg kell beszélned Velem, hogy az 

elinduló napon ki és mit vár tőled. Erre aztán kérned kell áldásomat, kérned kell 

őrangyalod segítségét, kérned kell égi édesanyádnak, Máriának, oltalmát. Ennyi az 

egész! A siker kulcsa az, hogy világos legyen előtted KI és MIT kíván tőled! 

Jól tudom, hogy komoly áldozatot, önmegtagadást, benső lemondást kell vállalnod 

annak érdekében, hogy benső békében és harmóniában együtt tudj élni önmagaddal. 

De Én csak így tudom életedet átitatni Önmagammal! 

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

1961. ÉN VÁLLALTAM MAGAMNAK EZT AZ ÉLETET? 

Kérdező: 

1. Tudatosan vállaltam ezt az inkarnációt? 

2. Volt közöttünk korábban már szeretetkapcsolat? 

3. Állandósítani szeretném a bennem lévő örömet! 

HANG: 

 » Kedves Gyermekem! 



1. Tudatosan vállaltad, hogy megszüless. Nem te erőszakoltad ki, hanem közös 

megbeszélésetek alapján döntöttél így. Nem volt szükségszerű, hogy megszüless, mert 

számodra itt is lett volna lehetőség arra, hogy fejlődj és kidolgozd magadból azokat a 

foltokat, amelyek énközpontúságod miatt leárnyékoltak, de ez nagyon bonyolultnak és 

lassú érési folyamatnak tűnt előtted, ezért te jobbnak láttad, hogy újra elkezdődjék 

földi életed. Döntésed helyes volt! 

2. Éltél, amikor Én éltem emberként a Földön. Tudtál Rólam, de Általam 

elfogadható személyes kapcsolatról nem lehet beszélni. Ebben nemcsak a körülmények 

akadályoztak meg, hanem egy bizonyos benső restség is, mintegy ellentétben a külső 

tenni vágyásoddal. Ez is egyik indító oka volt annak, hogy újra megszüless itt a 

Földön. 

3. Az érzelmeket nem lehet konzerválni! A lelki békét azonban igen! Amint 

minden tenger ki van téve viharoknak, de a tenger legmélyén még a legnagyobb 

viharban is csend honol, úgy te a lelked mélyén biztosítani tudod az Én békémet. E 

hasonlatot tovább gondolva, ha a tenger mélyén földrengés vagy vulkánkitörés van, 

akkor ott is megszűnik a csend és a nyugalom, úgy a te lelkedben is, ha eluralkodik 

rajtad az önzés szelleme, ez képes felborítani lelked békéjét. De Én mindig és 

mindenki lelkében le tudom csendesíteni a legviharosabb hullámokat is! 

Az Általam ajándékozott örömet elsősorban nem az érzelmi töltet jellemzi, hanem 

egy olyan benső meggyőződés, amely az Általam, Lelkem által jelzett benső 

szabadságod bizonyossága. Ezért mondtam tanítványaimnak, hogy ne sikereiket tegyék 

örömük forrásaként életükben az első helyre, hanem azt, hogy nevük föl van írva a 

mennyben (Lukács 10:20)! 

Megáldalak A BENSŐ ÖRÖM és BÉKE LELKÉVEL!  « 

1962. AZ ÖNGYILKOS ELKÁRHOZIK? 

Kérdező: 

1. Egy öngyilkosról kérdezem a HANG-ot. 

2. Gyermeknevelésről kérdezem a HANG-ot. 

3. Társam nem ismer Téged. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Egy öngyilkos további élete attól függ, hogy e tette előtt milyen volt az élete. 

Akit a menekülés jellemezett, s végül a halálba menekült, az nagyon rosszul járt e tette 

által. Úgy járt, mint az a versenyző, aki azért, hogy könnyítsen magán, tudatosan 

lelépett a pályáról, s ezért újra startolnia kell, de most már sokkal rosszabb 

körülmények között, sokkal nehezebb feltételek mellett. Aki viszont sok-sok 

próbálkozás és lelki birkózás után jutott el arra az idegállapotra, hogy véget vessen 

földi életének, az rendelkezik bizonyos enyhítő körülményekkel is, és amikor önmaga 

fölött ítélkezik, akkor ezeket számba veheti. 



Van aztán olyan az ilyenek között, aki közvetlenül, mielőtt átlépné a határt, úgy 

ítélheti meg magát, hogy teljesen vétlen e cselekedetében. Van ilyen a szentek között! 

A te rokonod nem tartozik ezek közé. Imádkozzatok érte! 

2. Aki nem tudja gyermekét fenyíteni, az szeretni sem tudja őt. Amint ha valaki 

nem tud NEM-et mondani, annak az IGEN-jét sem lehet komolyan venni! A gyermek 

nem egy kis felnőtt, akivel el lehet okosan beszélni, hanem egy olyan erkölcsi lény, aki 

tudattalanjában hordja azt, hogy ne ismerjen kompromisszumot. Vagy ő uralkodik 

rajtad, vagy te uralkodsz rajta. Harmadik lehetőség nincs! Amint egy elhangolt 

zongorán a legjobb művész is csak hamisan tud játszani, s ahhoz, hogy ez megszűnjék, 

különböző feszítő, csavaró és egyéb szerszámokkal kell azt behangolni, úgy egy 

gyermek fizikális valóságát, tehát testét, a pszichéjének burkát, csak fegyelmező 

eszközökkel lehet alkalmassá tenni saját lelkének, szellemének irányítására. 

Amíg nem tanulja meg egy gyermek, hogy meddig tart saját szabadságköre, vagyis 

hogy hol kezdődik azoknak a szabadságköre, akikkel együtt kell élnie, addig a kemény 

kéz hiánya sokkal többet árt, mint a szigor. A gyermekneveléssel kapcsolatban 

alkalmazható e kijelentés: „Aki rosszul szeret, az gyűlöl, és aki jól gyűlöl, az szeret!” 

Jaj, annak az orvosnak, akinél a legfőbb szempont nem az, hogy betege egészséges 

legyen, hanem az, hogy a beteg ne érezzen fájdalmat. Jaj, annak a szülőnek, akinél a 

legfőbb szempont nem az, hogy gyermekével megtapasztaltassa azt, hogy fájdalmasan 

rossz neki az, ha ő rossz, hanem e helyett lelkizéssel akarja elhitetni gyermekével azt, 

hogy annak a rossznak a következményeit, amit ő tesz, bár rossz, de ezt 

megtapasztalnia, elszenvednie nem neki kell, hanem majd más szenvedi el helyette, pl. 

szülő vagy bárki más. 

Drága Gyermekem! Van pokol! És ennek vannak fokozatai! Aki úgy akarja 

nevelni gyermekét, hogy az ne viselje tette esetleges fájdalmas következményeit, az 

nagyon rossz szülő! Gyermeke számára nem a Mennyországot, hanem a poklot készíti 

elő! 

A helyes nevelésben természetesen nemcsak fenyítés van, van jutalmazás is! 

3. Társaddal kapcsolatban akkor teszed a legnagyobb jót, ha úgy élsz, hogy 

leolvashatja életedről az Én szeretetemet, amely olyan igazság, mely szeretetben 

nyilvánul meg, és olyan szeretet, amely igazságban nyilvánul meg! 

Megáldalak a HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!  « 

1963. JÖVŐMRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 

Kérdező: 

1. Meggyógyulok-e valaha? 

2. Mit tegyek a házammal? 

3. Élettársat vállaljak-e? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



1. E témát ki kell tisztáznod magadban. Először is, egészségesen nem lehet 

meghalni. Márpedig meghalni kötelező! Másodszor pedig minden betegségből meg 

lehet gyógyulni, ha ez válik javadra. 

Aki azt vállalja, hogy igyekszik együtt élni betegségeivel, s tud arról, hogy minden 

betegség önismeretre akarja segíteni a beteget, az rá fog döbbenni arra, hogy a 

betegség nem rosszabb, mint az egészség, és az egészség nem jobb, mint a betegség! 

Ha az emberek többet és mélyebben gondolnának arra, hogy milyen nagy 

felelősséggel jár az egészség, akkor még irigyelnék is a betegeket, akiknek szinte nincs 

más felelősségük, mint az, hogy ne panaszkodjanak folyton. Ezt pedig nem nehéz 

megtenni, ha valaki rájön arra, hogy sem jajgatással, sem panaszkodással nem könnyít 

fájdalmán. 

Egy betegség fájdalmait lehet csökkenteni különböző fájdalomcsillapítókkal, és 

lehet úgy is, hogy valaki megpróbál értelmet adni szenvedéseinek. Jób úgy 

gondolkodott, hogyha elfogadta Istentől a jót, miért ne fogadná el a rosszat is? De lehet 

valami kiegyenlítő feladatnak is tekinteni. Mindenki okozott már fájdalmat másoknak. 

Hát most ez kiegyenlítődik azzal, hogy valaki maga számára vállalja a fájdalmak 

elviselését. Velem nemcsak örülni lehet együtt, de lehet szenvedni is! És ez is 

kitüntetés! E tudat is egyik módja annak, hogy könnyebben elviseld fájdalmaidat. 

Természetesen, tégy meg mindent, hogy könnyítsd fájdalmadat, hogy elindulj a 

gyógyulás útján, de a többi már nem a te dolgod! Hidd el, hogy a te mennyei Atyád 

szeret téged annyira, hogy tudja, mit és miért engedjen meg. Mindig csak azt engedi 

meg, ami akkor is javadra válik, ha te ezt nem látod még most be. Istenben nem lehet 

sem túlságosan hinni, sem csalódni! 

2. A házaddal kapcsolatban nem vállalhatom át a felelősséget tőled. 

3. Jobban jársz, ha nem vállalsz társkapcsolatot. Azt azonban tudnod kell, hogy Én 

mindig melletted vagyok, soha el nem hagylak, és akárhogy döntesz, házzal, társsal 

kapcsolatban, Nálam mindig otthont találsz. 

Én viszont csak akkor találok otthont nálad a Magam számára, ha arra törekszel, 

hogy Velem építsd ki egyre jobban azt az élő, személyes kapcsolatot, amelyet imában, 

szeretetszolgálatban gyümölcsöztetni tudok számodra azért, hogy az örök boldogság ne 

csak egy szép álom maradjon, hanem az Én álmom megvalósulása legyen a te 

életedben. 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1964. MILLIOMOS LESZEK? 

Kérdező: 

Hozzá fogok jutni ötven millió dollárhoz? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! Annyit mondhatok, hogy Én soha nem ígértem sem neked, 

sem másnak pénzt. Ennek ellenkezőjére föl szoktam szólítani embereket azért, hogy 

könnyebb legyen számukra üdvösségük biztosítása. De pénzt nem ígértem soha 



senkinek! Olyan is történt, hogy valakit megkértem arra, hogy pénzét vagy pénzének 

egy részét adja oda valakinek. De azt, hogy valaki majd valakitől pénzt fog kapni 

bizonyos feladat elvégzésére, ilyet soha nem ígértem senkinek. 

Ha engeded, hogy Lelkem irányítson, akkor minden munkádon az áldásom lesz, és 

mindig minden eszköz rendelkezésedre fog állni arra, hogy megtehesd azt, amit szíved 

békéje, megnyugtatása érdekében meg kell tenned. 

A „Boldogok vagytok, ti szegények (Lukács 6:20)” és „Jaj nektek gazdagok 

(Lukács 6:24)” kijelentéseim semmiképpen sem egyeztethetők össze azzal, hogy valaki 

pénzt várhatna Tőlem. E kijelentéseim csak azzal egyeztethetők össze, hogy valaki 

pénzt adjon Nekem! „Amit egynek tettetek, nekem tettétek (Máté 25:40, illetve Máté 

25:45)”! 

Jelen életetekben a holisztikus gyógymód a „legméregtelenítettebb” gyógymód, de 

mindaddig, amíg nem világosodik meg valaki előtt, hogy az egészség mekkora 

felelősséggel jár, semmiféle gyógymód nem teszi szebbé a földi életet! 

Drága Gyermekem! Minden reggel kérd imádban áldásomat az elinduló napodra, 

kérd őrangyalod oltalmát, és törekedj megszentelni, tehát Irántam való szeretetben 

vállalni az elinduló nap örömét, bánatát! Ennél fontosabb feladatod nincs! A többi az 

Én dolgom! A jövőd és a múltad nem létező valóságok! A jelened az, ahol felépülhet 

lelked békéje, tehát boldogságod. 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1965. A TILTOTT KAPCSOLAT NEM BOLDOGÍTHAT? 

Kérdező: 

Miért nem válhat boldogítóvá egy tiltott kapcsolat? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Te játszol a tűzzel! Ne Engem okolj, ha összeégeted magad! Senki a világon 

egyetlen embert sem képes boldoggá tenni Rajtam kívül! Nincs olyan ember a világon, 

akit Isten egy másik emberre teremtett volna. Isten sokkal jobban tiszteli, becsüli és 

szereti az embert, semhogy ilyet tett volna valaha! 

Te most bódult vagy, és ezért a fejeddel nem lehet beszélni! Pedig tudhatnád, hogy 

a Földön az ember nyaktól fölfelé ember! 

Ne csak az egyik oldalt hallgasd meg! Beszélj az illető társával, családjával is! Ha 

tiszta és önzetlen a szeretet benned, akkor nem kell félned a világosságtól, a 

nyilvánosságtól! Az ördög, a ködösítés szelleme mindent el akar követni, hogy 

magáénak tudjon téged. Én tudok várni, de szeretnélek sok-sok fölösleges szenvedéstől 

megkímélni! 

Senki boldogsága nem épülhet más boldogtalanságára! Te azt írod leveledben, 

hogy az illető elmondta neked lelki nyomorúságát. Hidd el, senki nem adhatja azt, 

amije nincs! Akinek nincs boldogsága, az nem is segíthet mást ezen az úton. A 



boldogságot vagy magatokban hordjátok azáltal, hogy otthont találjak bennetek, vagy 

összekeveritek a boldogságot a bódultsággal! 

Boldogságod kulcsa a te szívedben, a te kezedben van. Az ajtód előtt állok... (Jel. 

3:20)!  « 

1966. ÁRTÓ SZELLEMEKRŐL 

Kérdező: 

1. Miért engedted az ördögöket a disznókba menni? 

2. Apámnak, öcsémnek és a háznak ártó szellemeit elűztem. 

3. Újjászülettem? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Mivel az Istent szeretőknek minden a javukat szolgálja, az Istent nem 

szeretőkkel pedig úgysem lehet mit kezdeni, ezért teljesen mindegy, hogy hol vannak 

azok az ördögök, akik akadályozni akarják az Enyéim szeretetének kibontakozását! 

Vannak viszont olyan jó szándékú emberek, akik csak akkor ébrednek rá, hogy 

mennyire fontos az Istenhez tartozás, ha valami kár éri őket. Így azok a 

„disznótulajdonosok”, akik ilyenek voltak, kegyelemnek foghatták fel állataik 

elpusztulását, mert így ráláthattak lelkük megmentésének útjára. 

2. A Föld tele van szellemi lényekkel! Az ördögűzés néha jó, de nem kell ebből 

sportot csinálni! 

A szúnyogok ellen kétféleképpen lehet védekezni. Az egyik az, hogy 

szúnyogirtóval lepermetezitek azt a környéket, ahol nagyon elterjedtek. A másik pedig 

az, amikor bekenitek magatokat olyan anyaggal, amire nem szállnak rá ezek a 

vérszívók. Van még egy harmadik lehetőség is. Nem mész olyan helyre, ahol 

szúnyogok vannak. 

Az ártó szellemekkel nem egészen így áll a dolog. Nem, mert nem lehet úgy 

lepermetezni őket, hogy elpusztuljanak, mivel ők halhatatlan szellemek. De a második 

módszert lehet alkalmaznotok, sőt kell is, ha azt akarjátok, hogy zavartalan legyen 

lelketek fejlődése. 

Kérnetek kell az angyalokat, hogy jöjjenek, járjanak át benneteket, és segítsenek 

nektek abban, hogy Lelkem irányításával, tehát Velem legyetek elfoglalva, és ne az 

ártó erőkkel. 

Tehát egyrészt az angyalokkal kell foglalkoznotok, és nem az ördögökkel! 

Másrészt azzal a feladattal kell elfoglalnotok magatokat, amit reggeli imáitokban 

Velem megbeszéltetek. Az egészen biztos, hogy nem jó, ha sokat foglalkozik valaki a 

szellemvilággal, hacsak nem az angyalokkal! A szemtelen szellemek nagyon be tudnak 

zavarni ott, ahol sokat foglalkoznak velük. 

Velem, Jézussal, a mennyei Atyával, a Szentlélekkel, az angyalokkal, égi 

Édesanyátokkal, Máriával, és a többi Földet már elhagyott szentekkel kell 

foglalkoznotok, és azzal, hogy mi a teendőtök, amelyet Irántam való szeretetből 



naponta el kell végeznetek. Aki ezt teszi, azzal az ördögök nem tudnak mit kezdeni! 

Aki Hozzám tartozik, annak nem kell félnie az ördögöktől! Nekik kell félniük az 

Enyéimtől! 

3. Újjá nem lehet véletlenül születni. Abban a pillanatban, amikor teljes szívedből 

átadod magadat Nekem, Lelkem újjászül téged! A te önátadásodnak természetes 

velejárója az, hogy Lelkem újjáteremt téged! Ez soha nem marad el, ha átadtad magad 

Nekem! Bár Én valósítom meg az újjászületést, de nem Tőlem függ, hanem attól, aki 

tudatosan és feltételek nélkül átadja magát Nekem. 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1967. ZAVAR A SZERTARTÁS KÖTÖTTSÉGE 

Kérdező: 

1. Miért nem kérdezhetünk tanítás közben? 

2. Gyóntatásról kérdezem a HANG-ot. 

3. Miért perselyeznek a felajánlás előtt, alatt? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nagyon sok olyan előadás van, amikor nem való belekiabálni az előadó 

mondanivalójába, de előadás után lehet kérdezni. Ha te időt kérsz egy prédikátortól 

azért, hogy kérdéseidet feltedd neki, akkor a legtöbb prédikátor lehetőséget ad neked 

erre. A szertartások közben elhangzó tanítások nem alkalmasak ilyen kérdés-felelet 

párbeszédre. Ezen nem kell fönnakadnod. 

2. A gyóntatás a papok egyik legnehezebb munkája. Nyilván nem ők találták ki. 

Amikor valaki valami rosszat tesz, ettől az egész világ rosszabb lesz, mert minden 

mindennel összefügg. Mindenkihez nem mehetsz el, hogy bocsánatot kérj azért, mert 

az általad elkövetett rosszal őt is bántottad. Jó, hogy van valaki, aki a többi nevében 

elmondhatja neked, hogy bocsánatot nyertél. 

Akik nem papnak gyónnak, azok előbb-utóbb pszichológusnak fognak gyónni 

komoly pénz ellenében. Igen, mert amint a test vagy kiveti magából azt az anyagot, 

amit nem tud megemészteni, vagy elpusztul tőle, úgy a lélek is vagy kiveti magából 

azt, amit nem tud feldolgozni magában, vagy beleroppan. 

Más dolog az, hogy a jelen gyóntatási forma már nagyon elavult. Mint tudod, 

minden rossz egy elrontott jó. A gyónás önmagában nagyon jó, de köreitekben már 

nagyon elrontottátok. Vannak azért olyan helyek, ahol nem zárt gyóntatószékben, nem 

térdelve, hanem normális, emberi körülmények között, megfelelő időt biztosítva 

végzik szentgyónásaikat azok, akik fontosnak tartják ezt magukra nézve. Ha elfogadod 

a Bibliát hitelesnek, akkor ott megtalálhatod e mondatot: „Akinek megbocsátjátok 

bűneit, az bocsánatot nyer...” (János 20:23). Ne akarjatok mindent kilúgozni az 

evangéliumaimból! 



3. Valamikor a felajánláskor szedték össze azokat a kenyereket és a bort, amivel 

miséztek. Ma pénzt szednek össze ugyanezen cél érdekében. Ezért van felajánláskor a 

perselyezés. 

A perselypénzt mindig a templomra kell fordítani. Fenn kell tartani a helyet, és 

biztosítani kell a szükséges kellékeket, ha azt akarjátok, hogy legyenek szentmisék. 

Persze, mint mindent, úgy ezt is el lehet rontani. Bármi, amihez embernek is köze van, 

mindig ki van téve annak a veszélynek, hogy nem lesz tökéletes. 

Légy elnézőbb másokkal, de soha nem légy elnéző önmagaddal! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1968. EGY RÁKOS ÉDESANYA MEGGYÓGYUL? 

Kérdező: 

Egy háromgyerekes édesanya rákos beteg. 

HANG: 

 » Drága Barátom! 

Amint a két lator azonos kereszten függött, s az egyik tudta, hogy paradicsomi 

körülmény várja, a másik pedig e reménynek nem lehetett birtokában, úgy a 

legsúlyosabb betegségek hordozói között is azok, akik helyet adtak magukban Nekem, 

az örök boldogság reményét hordozzák szívükben. Kimondhatatlan tehát az a 

boldogság, ami erre az édesanyára, az Én édes gyermekemre vár! 

Azok pedig, apa és gyermekei, akiknek a földi élet poklát tovább kell szenvedniük, 

szintén úton vannak Felém! Csak rövid idő kérdése, és mindannyian meg fogjátok 

érteni, hogy mit is jelent a gyakorlatban ez: A SZERETET ISTENE AZ ATYÁTOK! 

Ha hisztek Nekem, akkor el tudjátok fogadni azt, hogy földi életetek nem valami 

véletlen műve, hanem nagyon is benne volt ebben minden Földre születettnek 

beleegyezése! Nagy vonalakban feltétlenül, de gyakran még részleteiben is akkor, 

amikor tisztán láttatok, tudatosan vállaltátok azt, amit most esetleg nagyon nem 

kívánatosnak gondoltok. 

Hidd el, te is, feleséged is, a gyerekek is, ha újra kellene kezdenetek, újra ezt a 

sorsot vállalnátok magatokra, mert amit akkor láttatok, azt látnátok újra a 

legoptimálisabb körülménynek ahhoz, hogy megtaláljátok lelketek üdvösségét. 

Te tudod, hogy Isten nem lehet kegyetlen, csak kegyes! Csak nem érted, hogy 

hogyan van ez. Ilyenkor lehet nagyon rádöbbenni arra, hogy milyen mérhetetlen nagy 

kincs az a HIT, ami élő kapcsolatot tud fenntartani Velem a legnehezebb körülmények 

közepette is. 

Imáid áldásként szállnak vissza rád és családodra! Csak egy kis idő, amíg távol kell 

lennetek egymástól! 

Hiába adnám meg a lehetőséget feleségednek, hogy visszamehet hozzátok, ha ide 

érkezett. Nem élne e lehetőséggel két ok miatt. Az egyik ok az, hogy innen is tud, sőt 

jobban és többet tud segíteni nektek, mint tehetné, ha a test börtönében élne tovább 

közöttetek. A másik ok pedig az, hogy itt már nincs szenvedés, nincs fájdalom, nincs 



nyugtalanság, nincs bizonytalanság. Itt minden nagyon világos, nagyon tiszta, nagyon 

átlátszó és nagyon boldogító. 

Drága Barátom! Egyetlen imád, egyetlen fohászod sem hiábavaló! 

Megáldalak a HIT-BIZONYOSSÁG LELKÉVEL!  « 

1969. SZIMBÓLUMOKRÓL 

Kérdező: 

1. Mi az az ÉLET KÖNYVE, és kiknek a nevét tartalmazza? 

2. Mi az a pusztító utálatosság? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. A szimbólumok nyelvén íródott Jelenések könyve és sok prófécia nem tudja 

másképpen érzékeltetni veletek egy-egy valóság mélységét, tartalmát, nemcsak e 

mélység, e tartalom gazdagsága miatt, hanem felfogó képességetek különbözősége 

miatt sem, csak ilyen képekben: „élet könyve”, „pusztító utálatosság”, stb. 

Magad is kitalálhatod, hogy az örök boldogság, az örök világosság hona húzódik 

meg e kijelentés mögött: élet könyve! 

Szó sincs arról, hogy már eleve meghatározott személyek lehetnek csak 

várományosai az örök boldogságnak. Hivatalos oda mindenki! De választottnak csak 

az mondhatja magát, aki ezt választotta! Aki választott, éspedig Engem választott, az a 

választott! 

Amikor azt mondtam, hogy az Atya mindent átadott Nekem, akkor ebben a 

mindenben csak azok lehetnek benne, akik átadták magukat az Atyának. Senki nem 

adhatja azt, amije nincs. Ez áll az Atyára is! 

2. A pusztító utálatosság szintén nem fogalmazható meg egy konkrét tárgyra, 

személyre, eseményre szűkítve! Amint ma beszéltek erkölcsi fertőről országotokban, s 

ezt nem lehet lokalizálni sem helyre, sem eseményre, sem személyre, éppen így a 

pusztító utálatosság is egy olyan gyűjtőfogalom, amelybe belefér minden, ami 

pusztító, ami utálatosság! 

A világvégéről annyit, hogy az már kétezer évvel ezelőtt elkezdődött! Így fejeztem 

ezt akkor ki: „Betelt az idő...” (Márk 1:15). Tudom, te arra az időre gondolsz, amikor 

fölrobbantjátok a Földet. Hát valóban közel van az is, de még mindig inkább lehetőség, 

mint bizonyosság! Még mindig van némi menekülési esély, ha az imádság és a böjt 

széles körben elterjed! 

Azt az időt óriási katasztrófák előzik meg, amikor Én eljövök az ég felhőiben teljes 

hatalommal és dicsőséggel. Az új égnek és az új Földnek ideje még nem érkezett el! 

De a pusztító utálatosság egyre látványosabban mutatja magát! Legyetek hát éberek és 

imádkozzatok, mert bár úgy jön a vég, mint a tolvaj, de amikor lecsap, akkor nagyon 

hirtelen, nagyon váratlan és nagyon kegyetlen lesz. 



Nem akarlak ijesztgetni benneteket! Nincs is okom rá, mert az Istent szeretőknek 

boldog pillanat lesz az! Föl fogjátok emelni fejeteket, örülni fogtok, mert elérkezett a ti 

megváltásotok! Örömötöket aztán már soha, senki el nem veheti tőletek! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

1970. ISTEN KÜLDHET VALAKIT POKOLRA? 

Kérdező: 

1. Isten hogyan küldhet valakit a pokolra? 

2. Hogyan hathatott Isten akkor rám, amikor nem figyeltem Őt? 

3. Honnan tudhatjuk, hogy szerepünkben vagyunk? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Isten soha senkit nem küld pokolra! Aki elfordul Istentől, az saját boldogságától 

fordul el, tehát a poklot választja. Azok, akik menekülnek a szembesüléstől itt a 

Földön, azok haláluk után is menekülni fognak, mert a halál nem változtat meg senkit! 

Aki természetellenes, tehát szeretetlen, tehát önző volt a Földön, az olyan marad a 

halála után is. Az önző, szeretetlen ember a Földön is magányos, de itt el tudja bódítani 

magát. Magányos marad halála után is, de ott ez a bódulás nem lehetséges, mert az 

önismeret kínjai ezt nem teszik lehetővé. A Földön lehet menekülni az önismeret elől! 

Vagyis, ha valaki boldogtalan, az okolhatja mindig a másikat, a környezetet. A halál 

után ez nem lehetséges! És mégis ez a kényszer hajtja, űzi, égeti azt, aki benső 

sötétségével a külső sötétségre kerül. Isten nem teheti meg azt, hogy aki 

természetellenesen, tehát szeretetlenül élt, az természetszerűen, tehát a szeretet életét 

élő emberként boldog tudjon lenni. 

2. Isten szeretetét semmi sem akadályozhatja. Isten akkor is hűséges, amikor te 

nem vagy hű Hozzá! Az Isten olyan, mint Én! Én olyan jó pásztor vagyok, aki keresem 

és meg akarom menteni azokat a bárányokat, akik elvesztek! Hallom bégetésüket. A 

tiédet is hallottam! Hallottam akkor is, amikor te nem is gondoltál arra, hogy szíved 

sóhajai Engem kerestek akkor is, amikor rossz helyen kerestek! Te nem tudtál erről, de 

Én tudtam! Most már te is tudod. Légy is hálás Nekem azért, hogy nem hagytalak 

magadra! 

3. Szereped nem komplikált! Jól írtad leveledben. A reggeli imáidban felmerülő 

gondolatok, türelem, szeretet, megértés, figyelem, fegyelem, bátorítás, hallgatás, 

megbocsátás, stb. ezek mind csodálatos szerepek, amelyek szebbé tudják tenni 

nemcsak a te életedet, de mindazokét, akikkel kapcsolatba kerülsz. Sőt! Az ég 

angyalainak élete is növekszik fényben, örömben, ha benned felragyoghat az Én 

örömöm! 

Örömöd forrása az, hogy neved fel van jegyezve a mennyekben! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 



1971. HARMONIKUSSÁ TEHETEM PÁRKAPCSOLATOMAT? 

Kérdező: 

1. Hogyan tehetem harmonikussá párkapcsolatomat? 

2. Tanulmányaimban jó úton járok? 

3. Mi a szerepe életemben az éneklésnek? 

HANG: 

 » Gyermekem! 

1. Ha egy láb vagy kéz kificamodott, akkor azt nem szabad lassan, óvatosan helyre 

igazítani. Csak gyors és radikális megoldást szabad használni a beteg érdekében. Így 

vagyok Én most veled! 

Párkapcsolatodat sehogy sem tudod harmonikussá tenni! Ember emberrel 

harmonikus kapcsolatot kialakítani csak a felszínen képes. Elbódulásra mindig van 

lehetőség. De ez csak nagyon rövidtávon és nagyon a felszínen ad némi 

látszatmegoldást! 

Téged, aki már a teremtés kezdetén ott voltál a Mindenható tervében, nem 

alacsonyíthatlak le annyira (mint, bár tudatlanul, te teszed magaddal), hogy tüneti 

kezelést ajánljak, mert a tüneti kezelés a te esetedben nem más, mint a hazugságnak 

egyik formája. 

Mivel nem bódultságra, hanem boldogságra teremtett lény vagy, ezért a menekülés 

helyett a szembesülést kell választanod. Szembesülnöd kell azzal az isteni renddel, 

amely veled sem tehet kivételt! 

Tömören így mondhatom: Istenre teremtett lény vagy! Nem lehet számodra 

fontosabb feladat a Földön, mint az, hogy Istennel építsd ki azt a harmonikus 

kapcsolatot, amelynek lehetősége számodra adva van, és megvalósulása rajtad áll vagy 

bukik. 

Ember emberrel azért sem képes harmonikus kapcsolatot kiépíteni, mert e téren 

kettőn áll ennek megvalósítása. Istennel való kapcsolatodban nem így van. Csak rajtad 

áll! 

Akkor találsz Istenre, ha Rám találsz. Ha Rám találsz, akkor feltétlenül el kezded 

keresni és meg is fogod találni (Lukács 11:9) azt a közösséget, amelynek tápláló 

forrása Én vagyok. 

Visszatérve a kificamodott testrész hasonlatára, a helyreállítás után, bár a beteg a 

nehezén már túl van, még hosszú az út a helyére rántott testrész normális használatáig. 

Így, ha Rám találtál, a lényeget elérted, de még hosszú az út ahhoz, hogy állapottá 

váljék benned a Velem kialakított harmónia. Igen. A boldogságot nem adják ingyen a 

Földön. Pénzért sem! Kemény szellemi munkát kell vállalnotok a gondolkodás-

átalakítás terén, ha azt akarjátok, hogy természetessé váljék életetekben az Általam 

felkínált és megkívánt szeretet (János 13:34)! E nélkül nincs boldog, harmonikus 

emberi élet! 



2. Csak olyan tanulmányoknak van értelme, amelyek nemcsak a fejben, de a 

szívben is rendet akarnak teremteni. Tehát csak az első pontban elmondott tartalmat 

szolgáló tanulmány lehet jó tanulmány! 

3. Az éneklésnek pihentető, lazító, felfrissítő szerepe kell legyen mindaddig, amíg 

valaki kereseti forrásnak nem akarja használni e képességét. 

Nagyon szeretlek, de ettől még te boldogtalan maradhatsz. Akkor leszel 

zavartalanul boldog, ha lakást vehetek szívedben! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1972. BIBLIAI HELY MAGYARÁZATÁT KÉREM! 

Kérdező: 

1. Lukács 4:18-19 magyarázatát kérem! 

2. Melyik év lesz a pusztulás éve? 

3. Az újjászületés és a Lélekkeresztség nem azonosak? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Az említett szövegrészben tanúságot teszek arról a szerepemről, amit magamra 

vállaltam azzal, hogy lejöttem a Földre. E szerepemet már Izaiás próféta 

megjövendölte! 

Velem elérkezett hozzátok az Isten országa, és e pillanattól kezdve elkezdődött a 

Földön a világvége! Igen, mert Velem betelt az idő! Egyik példabeszédemben – Máté 

22:4 – ugyanezt mondtam el, amikor arról a királyról beszéltem, aki, miután mindent 

elkészített a menyegzőre, hívni kezdte a vendégeket, akik, sajnos, rendre kezdték 

kimenteni magukat. 

2. Velem nemcsak betelt az idő, nemcsak az Isten országa érkezett el, hanem a 

pusztulás éve is! Amint egy fa elültetése nemcsak egy esemény, hanem egy folyamat 

kezdete is, mivel e fa természetes fejlődése következtében a Napból és a földből kezdi 

magába asszimilálni mindazt, ami növekedéséhez szükséges, tehát rombol és épít, így 

az Én megjelenésem is, miként a kovász, amely kezdi átjárni a tésztát, valami olyasmit 

indított el, amiről Előfutárom ilyeneket mondott: „A fejsze már a fák gyökerére tétetett 

(Máté 3:10)”! 

3. Ami pedig az újjászületést és a Lélekkeresztséget illet, erről a következőt kell 

tudnotok: 

A Földön minden ember életében meg kell történnie annak, hogy újjászülessen, ha 

üdvözülni akar, ha nem akarja, hogy újra és újra leszülessék a Földre. Aki nem születik 

újjá, az nem mehet be az Isten országába (János 3:3)! Ez az újjászületés történhet úgy 

is, hogy az illető nem vesz tudomást róla, amint lehet valakinek zsebébe nagy értéket 

betenni úgy, hogy nem vesz róla tudomást. Illetve nem is azt mondom, hogy nem vesz 

róla tudomást, hanem azt, hogy nem jelent neki különösebben élményt, mivel saját 

benső hangoltsága és külső körülményei (vallásos szülői nevelés, vallásos baráti kör) 



következtében egészen természetesnek tartja azt, hogy ő Istent szerető, és semmi 

akadályt nem gördít a Velem való találkozás elé. 

A Lélekkeresztség más! A Lélekkeresztség fölkenetés egy feladatra, küldetésre 

Lelkem által! Nekem nem kellett újjászületnem, mivel Szentlélektől és Máriától 

születtem! De Lélekkeresztségben Nekem is részesülnöm kellett a felvállalt szerepem 

hitelesítése és gyakorlati alkalmazása miatt! Mindaz, aki Lélekkeresztségben részesül, 

annak erről tanúságot kell tennie. Ezért kellett mondanom a názáreti zsinagógában e 

szavakat: „Az Úr lelke rajtam, azért kent föl engem...” (Lukács 4:19-). 

A Lélekkeresztség tehát egy olyan istenélmény, amelyben erőt kap valaki arra, 

hogy tanúságot tegyen Isten szeretetéről, és ilyenkor olyan isteni adományokat, 

karizmákat tapasztal meg önmagában, amelyek használatával szolgálni tudja 

embertársai lelki fejlődését! 

Örülök tanulékony szívednek! Megáldalak!  « 

1973. HELYES-E A PASSZÍV REZISZTENCIA? 

Kérdező: 

1. A passzív rezisztenciával mi a helyzet? 

2. A transzcendens hierarchiáról kérek véleményt! 

3. Előre megálmodott események bekövetkezhetnek? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Az általad felvetett magatartás morális értékét a célja adja meg. Ha valaki a 

passzív rezisztenciával hatalomra akar jutni, akkor az ilyen hozzáállás nem hivatkozhat 

arra az erőszakmentességre, amelyet Én dicsértem! Nem, mert amit meg akar így 

szerezni, azt így megtartani nem lehet! Ha ez így van, akkor nincs értelme annak, hogy 

valaki ezt így szerezze meg! 

Az erőszakmentes magatartás csak akkor hordozza az Én áldásomat, ha ezzel a 

magatartással semmiféle hatalmat nem akar szerezni magának az, aki így viselkedik, és 

ha az okossággal és az óvatossággal ez együtt jár. Bárányként farkasok közé menni 

csak így szabad! E nélkül vagy álcázott hatalomvágy, vagy hebehurgyaság, vagy 

felelőtlenség. 

2. Az általad említett információk a transzcendens hierarchiáról csak részben 

felelnek meg a valóságnak. Közületek bárki, még a legtökéletesebb elme is, ennek a 

világnak tartalmát csak szimbólumokban, csak tükör által homályban tudja érzékelni! 

Csak halvány sejtéseitek lehetnek arról, hogy milyen a szellemvilág. 

Amit bizonyosan tudhattok, az az, hogy a szellemvilágban is van olyan, amit a 

szolgálat szelleme hat át, és van olyan, amit az uralkodás szelleme hat át. A szolgálat 

szelleme hatja át a mennyek országát. Az egyik példabeszédemben ezt nagyon élesen 

állítottam elétek (Lukács 12:37). Az uralkodás szelleme hatja át az Istennek 

ellentmondó világot. 



3. Nagyon nagy az olyan események száma, melyeknek bekövetkezte már nem áll 

a lehetőségek keretei között, mert mint folyamat már feltartóztathatatlanul elindult a 

látványos megvalósulás felé! Ennek megálmodásához nem kell semmiféle kegyelmi 

állapot. Elég hozzá megfelelően érzékeny idegzet, elég a befelé figyelésnek bizonyos 

fegyelme, és  a tudat és a tudatalatti világotok közötti betonfal máris áteresztővé válik. 

Aki azt tapasztalja önmagán, hogy ráérez  a jövő bizonyos eseményeire, hogy 

megálmodik jövőben bekövetkező dolgokat, az különösen igyekezzék élő kapcsolatot 

kiépíteni őrangyalával, s kérje gyakran az angyalok védő oltalmát. Ezzel még olyan 

tragédiáknak is elejét veheti, amelyek megvalósulása már folyamatban van! Nemcsak 

természeti csapásokat, közúti baleseteket, különböző betegségeket, de még háborúkat 

is meg lehet előzni, le lehet állítani a jó szellemekkel történt kapcsolatok kiépítése 

által! Bárcsak minél többen elhinnék ezt az óriási lehetőséget! 

Ti nemcsak médiumok által vagytok élő kapcsolatban a szellemvilággal, hanem a 

szó legszorosabb értelmében közvetlenül is! Gondolj csak arra, hogy létbentartó 

módon mindenkiben jelen van Isten, erkölcsi értelemben pedig mindig Lelkem beszél 

mindenkiből, aki olyat mond (vagy akár csak gondol is), ami épít, buzdít, vigasztal! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

1974. GÁTLÁSOSSÁGRÓL 

Kérdező: 

1. Előző életem végén előbbre jártam a hitben? 

2. Gátlásos vagyok szeretetem kimutatásában. 

3. Szeretnék könyvet írni, s így segíteni másoknak! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Ha valami probléma fölmerül benned, akkor ki kell tisztáznod magadban, hogy 

miért probléma számodra az, ami probléma, és ha ezt kitisztáztad, akkor magad is fel 

tudod mérni, hogy érdemes vagy nem érdemes időt, energiát szánnod a probléma 

kitisztázására. 

Miért fontos neked Hozzám fordulnod e kérdéssel, amit kérdezel? Miben visz 

előbbre, ha azt mondom, hogy nagyobb hittel rendelkeztél előző életed végén, mint 

most rendelkezel? Miben visz előbbre, ha ennek ellenkezőjét mondom? 

Ha jól belegondolsz, belátod, hogy nem is lehet válaszolni kérdésedre, mivel nem 

cselekedetről, hanem egy állapotról van szó. Pontosan azért kellett újra megszületned, 

mert állapotod nem volt alkalmas arra, hogy a szellemvilágban megtaláld az alkalmas 

helyedet. Hatszor hat az harmincöt. Ez majdnem igaz. De pontosan annyira téves, 

mintha azt mondtam volna, hogy hatszor hat az ezer. 

A különböző állapotok nem azonosak a különböző fokozatokkal. Tehát nem azért 

nem válaszolok érdemben a kérdésedre, mert nem akarok, hanem azért, mert nem 

tudok! Azért nem tudok, mert erre így válaszolni nem lehet. De mégis jó, hogy 

föltetted e kérdést, mert így lehetőséget adtál Nekem arra, hogy elmondjam a föntieket. 



2. Te gátlásos vagy. Nem a szeretet kimutatásában vagy gátlásos, hanem gátlásos 

vagy! 

Szeretni annyi, mint jót akarni. Ezt a jóakaratodat gátlásos természeted módján 

mutatod ki. Tehát nem a szereteteddel van baj, hanem gátlásos természeteddel. Ennek 

gyökere olyan kisebbségi, hiúsági komplexus, amely, mint védekező mechanizmus, 

megnehezíti értékeid világosságra hozatalát. Lelked mélyén félsz a kudarcoktól, bár 

értelmeddel belátod, hogy célba csak az tud érkezni, aki vállalja az elesés kockázatát. 

Sőt, azt is tudod, hogy Én mindig föl foglak segíteni, ha Felém fordulsz. Neked jobban 

át kellene élned, hogy kudarcaid is csak látszatkudarcok lehetnek, mert Én azokat 

minden esetben nemcsak tudom, de fogom is javadra fordítani! 

3. Ami jelen életed jelen napjait illeti, Én mindent megadok neked ahhoz, hogy a 

jelened megszenteljed. Arra kérlek, hogy se a múltba, se a jövőbe ne kalandozz el 

nagyon, nehogy újra éppen azt, amiért a Földre születtél, vagyis hogy a jelened 

megszenteld, tartalmassá tedd Velem, Bennem és Általam, kicsússzon a kezedből. 

Megáldalak az ÁHÍTAT és az ALÁZAT LELKÉVEL!  « 

1975. SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI! 

Kérdező: 

1. Közel állok az újjászületéshez? 

2. Van-e számomra üzenet? 

3. Kérem az újjászületés kegyelmét! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Az ajtódban állok és kopogtatok! Ott vagyok szíved kapujában, és kopogtatok! 

Nem kell mást csinálnod, mint őszintén megbánni bűneidet, és halálosan komolyan 

kijelenteni, hogy elfogadsz Engem Uradnak, Megszabadítódnak! Ha ezt megteszed 

akár egy templomban, akár egy szobában, akár egy csendes helyen, akkor 

újjászületésed már meg is történt! Hidd el, hogy Én halálosan komolyan veszem azt, 

aki Engem komolyan vesz! Ha nehéz ezt elhinned, akkor nézz a keresztre! Ha ekkor 

sem hiszed ezt el, akkor nincs is igazi bűnbánatod, nem is hiszel igazán Bennem! 

2. Van! Minden reggel van számodra üzenetem. Alig várom, hogy legyenek olyan 

reggeli imáid, amelyekben átadhatom üzeneteimet, áldásomat az elinduló napodra! 

Ha reggel megkérdezed Tőlem, hogy mi lesz aznap a teendőd, és e teendőt hogyan 

végezd el, akkor a te gondolataid ezekkel kapcsolatban az Én gondolataim lesznek, és 

tapasztalni fogod, hogy veled vagyok, Velem töltheted napjaidat, és együtt járhatjuk 

azt az utat, ami végeredményben azonos Velem, a senkinek nem ártás, a mindenkinek 

megbocsátás és mindenkin segítés útját. 

3. Én pedig kérem tőled az újjászületésedhez szükséges lelki hozzáállásodat. 

Az újjászületést ne keverd össze a Lélekkeresztséggel! Újjászületés nélkül nincs 

üdvösség. A Lélekkeresztség más! A nem személyválogató, a szerepeket kiosztó Isten 

a Lélekkeresztség által, tehát egy csodálatos istenélmény által ad olyan erőt, amely 



tanúságtevésre késztet, és ad karizmákat, tehát képességeidet megtisztítva, fölerősítve 

szolgálatra ken fel téged (Lukács 11:13). Újjászületésre nem, de Lélekkeresztségre 

Nekem is szükségem volt földi életemben. 

Megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!  « 

1976. MINDENKITŐL SZABADDÁ KELL VÁLNOM? 

Kérdező: 

1. Férjemtől is szabaddá kell válnom teljesen? 

2. Beszéljek Rólad unokámnak? 

3. Probléma számomra Pál. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A teljes szabadságra minden embernek törekednie kell, mert Isten Lelke csak azt 

tudja megfelelően irányítani, aki a teljes szabadságra törekszik (2Kor. 3:17). 

Az a szabad, aki minden külső és belső kényszer ellenére képes tenni az általa 

meglátott és belátott jót! Tehát az, akit nem határoz meg Istenen, tehát lelkiismeretén, 

tehát meggyőződésén kívül senki és semmi! Helyesen csak az tud szeretni, aki szabad. 

Mivel a Földön minden folyamatban, törekvésben mutatkozik meg, ezért nem azon van 

a hangsúly, amit elértél, hanem azon, ami felé törekszel. 

Túlságosan senki nem lehet szabad! Csak a megkötözöttségekkel kapcsolatban 

lehet arról beszélni, hogy vannak nagyon és vannak kevésbé megkötözöttek. 

Állandóan törekedned kell arra, hogy egyre jobban megtanulj feladatokban, és ne 

személyekben gondolkodni. Tudom, hogy a gyakorlatban ezt nem lehet elválasztani, 

mert amikor Velem megbeszéled, hogy mi a teendőd, akkor e teendő személyekre 

lebontva fogalmazható meg. De mégis a feladatra kell tenned a hangsúlyt, ha ki 

akarod, márpedig biztosan ki akarod védeni azt a veszélyt, hogy bűnrészes légy! 

Bűnrészes az, aki nem Rám való tekintettel, hanem másra vagy másokra való 

tekintettel teszi azt, amit Rám való tekintettel nem tenne meg! 

Mivel a teljes szabadságban megélt szeretet sem nem nélkülözi, sem nem igényli 

az érzelmeket, ezért arra kell törekedned, hogy senkivel, tehát férjeddel se légy 

megkötözött. Istent csak az szereti igazán, aki legalább elvben abszolút első helyre 

tette Istent életében. Elvben tehát nincs második annak, aki valóban Istent szerető! 

Nincs, mert a sorrendet különböző időben, különböző módon ez az abszolút Isten 

határozza meg! 

2. Nemcsak megengedett, de kifejezetten kötelességed unokádnak beszélni Rólam. 

Mulasztással vétkezel, ha nem teszed ezt! 

3. Jogosan probléma számodra Pál. Őt a legjobb szándék vezette, de beszéljen ő!  « 

Hang: 

 » Én, Pál, szeretettel kérlek benneteket, ne dobjatok rám követ! Próbáljatok 

megérteni! Engem nagyon bántott, hogy a zsidók nem vállalják azt a szerepüket, 

amelyet Isten szeretetétől kaptak! Nagyon bántott, hogy még én is üldöztem Jézust, s 



ezt vetítettem ki magamból olyankor, amikor túlbuzgón szemük elé akartam állítani, 

hogy mennyire más az ő szemléletük, mint amit Jézus kíván tőlünk. 

Azt akartam érzékeltetni, hogy Jézus a MINDEN, és ők a SENKIK! Magamra 

vetítve is ezt akartam megélni! Azt akartam érzékeltetni, hogy ők lehetnének az ELSŐ 

MINDEN, tehát nekik adatott meg, hogy félretegyék hagyományaik béklyóit, mert 

olyan szabadságra kaptak meghívást, ami kegyelem, amit nem kiérdemelni, hanem 

elfogadni kell Jézustól, a MEGSZABADÍTÓTÓL! 

Az általam hangoztatott HIT-et olyan hűségnek gondoltam, amely által szabadon 

élhet mindenkiben Jézus úgy, ahogy akar! 

Nagyon sajnálom, hogy teológiai felkészültségem szinte képtelenné tett arra, hogy 

tanulni tudjak Jézus apostolaitól. Tudták ezt ők is, és nem vonhatták ki magukat az 

alól, hogy inkább tőlem tanultak, mint tanítottak volna engem. Még Jézusom 

erkölcstanát sem fogták fel tisztán, hát hogyan fogták volna fel azt, amiben ember az 

idők végezetéig csak tükör által homályban láthat! 

Isten SZENT SZELLEME gondoskodott arról, hogy az evangéliumok megírása 

által azok, akik valóban szabadok akarnak lenni, tehát azok, akik nem különböző 

hatalmak uszályában érzik magukat biztonságban, hanem tudomásul veszik azt, hogy 

csak az állapotszerű vértanúság tud egy gyékényen árulni az ÉLET megnyerésével, 

ezek az emberek lesznek az idők végezetéig a világ világossága, a hegyre épült város, a 

tartóra tett égő gyertya, s így vonul végig az ember földi történelmén Jézus öröme, 

sorsa, szenvedése és békéje. 

Szeretettel kérlek benneteket, értsétek meg, én sem voltam különb, mint a Jézus 

előtti idők prófétái. Nekem sem lehetett olyan rend a fejemben, mint Jézusnak volt, s 

nem voltak az apostolok sem alkalmasak arra, hogy nekem jézusi rendet felkínáljanak, 

mivel ez nekik sem volt a fejükben. 

Ma már ti is látjátok, hogy a gondolkodás-átalakítás nem megy máról holnapra. 

Kétségtelen, hogy ennek nem gyorsítását mozdítottam elő. Erre nem is voltam 

alkalmas. De Isten SZENT SZELLEME ma is segít nektek abban, ha megfelelő 

nyitottság és tanulékonyság van bennetek, hogy az általam hirdetett teológia a helyére 

kerüljön, és az evangéliumokban fellelhető jézusi tanítás fénye megvilágítsa azokat a 

sötét foltokat, amelyek az én tanításomban gyakran fellelhetők 

Kérem értetek az Atyát, aki ugyanaz tegnap, ma és örökké!  « 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! Pál szavai után ezt mondom neked: Örülök nyitottságodnak! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

1977. PÁRKAPCSOLATOMRÓL 

Kérdező: 

1. Párkapcsolatomat hogyan tudom megoldani? 

2. Mesterem jó lesz-e nekem ? 



HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Az mindenképpen érték, hogy a benned lévő kérdőjeleket nem nyomod el 

magadban, hanem szeretnéd tisztán látni mindazt, ami veled kapcsolatban van. Ez az a 

bizonyos első gomb, melyet feltétlenül jól kell gombolnod, ha nyugodt szívvel akarsz a 

jövőd felé fordulni! 

Minden olyan ügyben, amelynek megoldása nem csak rajtad múlik, feltétlenül 

világosan meg kell ismerned a másik fél álláspontját is, mert e nélkül Én a 

kapcsolatodba beleszólni nem tudok! Ha megismerted, ha kitisztáztad vele, hogy ő 

hogyan vélekedik további kapcsolatotokról, akkor ha nem tudod, hogy mi a teendőd, 

fordulj Hozzám! 

2. E második kérdésedre sem válaszolhatok úgy, hogy levegyem válladról a 

felelősséget. Azért van józan eszed, azért teremtett téged Isten felelős személynek, 

mert csak ezen az alapon tudod komolyan venni önmagadat, és azt az odaadottságot, 

amelyre az Én Lelkem hangolni akar téged, csak így tudod boldogítóvá tenni. A 

szófogadás mindig felelősség-áthárítás. A vállalás pedig mindig olyan szabad döntés, 

amelynek pontosan azért van erkölcsi értéke, mert vállalás, és nem szófogadás! 

Boldogságod kettőnk kezében van! Te szabadon mondasz igent Mellettem, Én 

pedig megáldom minden jó szándékú törekvésedet! 

Ezt teszem most is! Megáldom szíved tiszta szándékát!  « 

1978. JÖVŐMRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 

Kérdező: 

1. Ő az igazi, akivel szeretjük egymást? 

2. Anyagilag rendeződik az életem? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Kiábrándítalak! Nem ő az igazi! A tiltott fa gyümölcse általában mindig 

kívánatos, de mindig valami rossz indul el általa annak életében, aki vesz e fáról! 

Meg kell mondjam neked, hogy ilyen, hogy „igazi”, nincs is! Az a férfi viszont 

nemcsak, hogy nem az igazi, aki egy fiatal lánynak családi gondjairól panaszkodik, de 

egyenesen rossz! 

Nagyon szeretnélek megmenteni sok-sok csalódástól és szenvedéstől, de amíg nem 

tanulod meg, hogy mikor és kire szabad nyitottnak lenned, addig nagyon nagy 

veszélyeknek vagy kitéve. 

Senkinek a boldogsága sem épülhet mások boldogtalanságára. Ha az a férfi 

elhagyná feleségét és családját, nem valószínű, hogy azok repesnének a boldogságtól! 

Drága Gyermekem! A földi élet nem egy érdekes kaland, hanem egy halálosan 

komoly, szent feladat! Örök boldogságotok vagy boldogtalanságotok múlik azon, hogy 

a Földön mire használjátok fel időtöket, szereteteteket! Vagyis az, hogy mit csináltok, 

és amit csináltok, azt hogyan csináljátok! Messzire nézzen, aki élni akar! A vágyak 



nem a boldogság, hanem a bódultság felé irányítják azt a kis lélekvesztőt, amit az 

emberi élet ladikjának neveztek! A boldogság felé a kemény, fegyelmezett jó- akarat, 

ami a szeretetnek a másik neve, viszi életetek ladikját. Nagy árat kell fizetnie annak, 

aki vágyaira, és nem Istenére hallgat! Csak annak az életén van Isten áldása, aki 

Belém, Jézusba, kapaszkodik! Egyedül Én vagyok az AJTÓ, amely a boldogságra 

nyílik. Több ajtó nincs! Ti, emberek, akkor szeretitek egymást helyesen, ha e felé az 

AJTÓ felé segítitek azt, akivel kapcsolatba kerültetek. Az szeret benneteket helyesen, 

aki e felé az AJTÓ felé terel benneteket. Aki nem ezt teszi, az bármennyire is 

hangoztatja, hogy szeretet van benne embertársa iránt, hazudik! A hazugság soha 

senkit semmi rossztól meg nem szabadíthat. Csak az IGAZSÁG szabadít meg titeket, 

és ez ÉN vagyok (János 8:32)! 

2. Ami pedig az anyagi problémákat illeti, ezek szolgálják azokat, akik átadták 

magukat Nekem, és uralkodnak azokon, akik szolgáivá váltak ennek! Aki az 

anyagiakra éhezik, az olyan étellel eteti magát, amelyből kivonták a tápszert. 

Bármennyit eszik belőle, éhes marad! 

Az az Isten, aki egy egész népet negyven éven keresztül a pusztában etetett, itatott, 

ruházott, az ne gondoskodna azokról, akik az Ő kedvében járnak?! Ne gondoskodna 

gyermekeiről? Csak annyit kell elhinnetek, hogy többet értek a verebeknél! 

Az viszont, aki nem Isten kedvében jár, az keresse és kérje attól az anyagi 

biztosítékot, akinek a kedvében jár! 

Megtérés nélkül nincs Rám-találás. Aki Engem megtalál, az Életet talál, saját 

boldog ÉLETÉT! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

1979. MEGVÁLTOZHAT EGY ALKOHOLISTA? 

Kérdező: 

Alkoholista férjem megváltozik? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Férjed életében döntő az, hogy milyen tanúságot von le balesetéből. Ha csak 

annyit, hogy ezután jobban kell vigyáznia, akkor sokkal nagyobb baleset fogja őt érni! 

Ha azt vonja le, hogy most van ideje elgondolkodnia azon, hogy mire használta fel 

eddigi életét, és hogyan gondolja a további életét úgy alakítani, hogy ne kelljen félnie a 

haláltól sem, akkor megérti, hogy semmi nem volt véletlen, és mindaz, ami vele 

történt, javára történt. 

Férjed sorsa az ő kezében van! Te annyit tehetsz, hogy gyakran Nekem ajánlod őt, 

és könyörögsz azért, hogy megtérjen és éljen. Ennél többet nem tehetsz. Senkit nem 

lehet akaratától függetlenül az üdvösség útjára ráirányítani! 

Amikor a HANG-ot kérdezed, akkor Én csak arra tudok neked elirányítást adni, 

ami a te benső békéd megőrzését illeti. Persze ez a csak számodra a MINDEN! 



Imádra nem azért van szükség, hogy Én jobban segítselek téged, hanem azért, mert 

imáid által a te szíved szeretetének sugárzása erőteljesebb lesz férjed felé, és így neked 

is, neki is előnyére válik minden fohászod. Amennyiben jóakarat van benne, annyiban, 

éppen e sugárzás ereje által, el tudja hárítani az előtte tornyosuló akadályokat. Azt 

mondom, tornyosuló, mert az alkohol által megkötözött ember nagyon magatehetetlen 

tud lenni. Ez az egyik legsátánibb kötelék a földi ember számára! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

1980. NEMCSAK AGRESSZIÓ ELNYOMÁSA A KÖRÖMRÁGÁS! 

Kérdező: 

(Egy tízéves leány kérdez.) 

1. Miért rágom a körmömet? 

2. Miért fáj a fejem az autóban? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Erre az első kérdésedre egyszerűen tudok válaszolni. Azért rágod a körmödet, 

mert még nem hallgatsz a jobbik eszedre! Helyetted ezt senki nem tudja elhagyni. 

Akkor fogod elhagyni, ha már érettnek érzed magad arra, hogy e téren is uralkodni tudj 

magadon. 

Nagyon sokan indulnak el úgy a fejlődés útján, hogy rágják körmüket! De azok, 

akik törekednek arra, hogy uralkodjanak magukon, mind le tudnak szokni erről. Ez 

nem betegség, amely ellen különböző orvosságokat kellene szedned, hanem egy olyan 

kisbaba-korban megrögzült szokás, amit minden normális ember előbb-utóbb kinő! 

2. A fejfájás már más dolog. Ez nem olyan, mint a körömrágás. A körömrágást 

nem szoktátok örökségként magatokkal hozni, de azt, hogy amikor valaki autóval 

utazik, megfájdul a feje, gyakran öröklött érzékenységként hozzátok magatokkal. 

Vannak erre orvosságok is, és vannak olyan úgynevezett pszichoterápiás módszerek is, 

amelyek csökkenteni, sőt megszüntetni is képesek ezt az érzékenységet. 

Ha nem hátul, hanem elől ülsz az autóban, akkor szinte biztos, hogy nem fájdul 

meg oly könnyen a fejed. Buszon és vonaton pedig nem jó, ha az, akinek ilyen 

érzékenysége van, háttal ül a menetiránynak. Az eszeteket okosan használjátok, mert 

ezért kaptátok! 

Örülök neked, és nagyon szeretlek téged! 

Imádkozd el a Miatyánkot! Megáldalak!  « 

1981. SEGÍTENI SZERETNÉK, DE TEHETETLEN VAGYOK! 

Kérdező: 

1. Nem tudok segíteni barátnőmnek? 

2. Református kiadványokat adhatok katolikusoknak? 

3. Nehezen tudok felkelni. 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Már régóta csak három kérdésre válaszolok. Az eddig megjelent HANG-

könyvekben legalább tízezer kérdésre válaszoltam már. Ha elolvassátok válaszaimat, 

alig lesz kérdeznivalótok. 

1. Segíteni csak azon lehet, aki maga is akarja! Csak az a virág tudja kibontani 

szirmait, amelyik reagálni tud a napsugárra. Valamikor ezt mondtam: „...még a port is 

rázzátok le lábatokról” (Márk 6:11)! Akinek „nincs kedve” arra, hogy Istené legyen, 

ott nincs keresnivalója Isten gyermekeinek. Majd, amikor eljön a „jaj istenem”-ezés 

órája, akkor másképpen fognak gondolkodni az ilyen lelkek! Csak nehogy akkor már 

késő legyen! 

2. Bárki bárkinek bármilyen könyvet ajánlhat, ha úgy ítéli meg, hogy nincs 

ellentétben a Bibliával! Isten nem felekezetekben gondolkodik! Nincs felekezeti 

Mennyország! Az viszont nagyon valószínű, hogy bármely felekezet vezetője, ha 

számára nem Én, hanem a felekezete a legfontosabb, akkor nem fogja jó szemmel 

nézni, ha nem saját felekezete könyveit ajánlod az ő báránykáinak! 

3. A reggel általában este kezdődik! Aki hozzá tudja szoktatni magát ahhoz, hogy 

időben feküdjön le, az fel is tud majd kelni időben! Az is nagyon fontos, hogy ne 

akármilyen gondolatokkal hajtsd álomra a fejedet. Ha az ég angyalai társaságában 

készülsz lepihenni, akkor alvásod nyugtalansága feltétlenül lecsendesedik, és ezek a 

jóságos szellemek gyógyító hatással lesznek tudatalatti világodra. Ennek pedig 

feltétlenül az lesz a következménye, hogy a vallásosság ördöge elerőtlenedik veled 

szemben, s nem fogsz olyan sugallatokat érezni magadban, amelyek rendkívüli 

vallásos magatartásra kényszeríthetnének! 

Isten Lelke a REND LELKE, és nem a rendkívüliség lelke! Hidd el, az Én Lelkem 

soha nem kíván olyat senkitől, hogy egy szál ruhában nekiinduljon az éjszakának, és 

letérdeljen a sárban! Ez akkor is így van, ha valaki ilyen vállalkozás után benső örömet 

érez! Az Én Lelkem soha senkinek az életében nem kapcsolja ki a józan ész 

használatát! Magam is mindig ÉSZNÉL voltam, és gyakran figyelmeztettem 

tanítványaimat és rajtuk keresztül természetesen mindannyiotokat, hogy legyetek 

józanok, éberek, és vigyázzatok! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!  « 

1982. AKI TESTILEG, LELKILEG BETEG 

Kérdező: 

Egy testi-lelki betegről kérek véleményt! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Jobb, ha megfordítod a szórendet. Egy lelki-testi betegről kérdezel. Jó, rossz 

egyaránt belülről indul el kifelé, és nem kívülről befelé! Már kétezer éve, hogy 



felszólítottalak benneteket a gondolkodás-átalakításra, és még ma sem érzitek át igazán 

ennek a súlyát! 

Akiről kérdezel, annak képtelenség kívülről segíteni, amikor belülről van a 

betegségének góca! Csak tüneti kezelést kaphat kívülről, de az végeredményben nem 

old meg semmit, csak kissé elodázza a bajt, s az felerősödve, egy nagy vargabetűvel 

visszatérve újra figyelmet követel magának. 

Nagy gond számotokra a Földön, hogy aki a testre koncentrál, annak lelkét nem 

lehet gyógyítani. Márpedig, aki beteg, az csak sokadik lépésben hajlandó elfordulni a 

testtől, és ráfigyelni arra, hogy lelkében keressen és találjon megoldást. Ez magyarul 

azt jelenti, hogy csak megtért emberrel tudok érdemben szót érteni. Amíg ez nem 

történik meg, addig csak azt tudom tenni, hogy minden rendelkezésemre álló eszközzel 

a megtérés irányába terelve őt tegyem azt, amit tehetek érte! 

Megtért embernek nem az mondható, aki azt mondja magáról, hogy megtért, hogy 

hisz Istenben, imádkozik, igyekszik jót tenni, és arra törekszik, hogy parancsaimat 

megtartsa! Nem! Aki erre törekszik, az megtérés nélkül előbb-utóbb zúgolódni fog 

Ellenem és mások ellen, és nem fogja megérteni, hogy miért nem vehetett le Engem 

eddig a lábamról, miért nem alkalmazkodom hozzá, és miért nem tudja elérni azt, hogy 

mások igazodjanak, formálódjanak szándéka szerint! 

Az természetes, hogy aki megtért, az hisz Istenben, az imádkozik, az teszi a jót, és 

törekszik arra, hogy parancsaimat megtartsa! De ez KÖVETKEZMÉNY! Tehát a 

legjobb esetben is második lépés! Az első lépés, ami a lényeg, az az, hogy a megtért 

ember belül, a lelkében kettős hazataláltságot él meg. Az egyik az, hogy ő otthon van 

Nálam, a másik az, hogy Én otthon vagyok nála! A megtért embernek esze ágában 

sincs, hogy önön békétlenségéért, betegségéért, bajáért, gondjáért mást vagy másokat 

hibáztasson! Nincs, mert nincs is békétlensége! 

A beteg, akiről kérdezel, az vagy igyekszik megkönnyíteni saját életét és ezzel a 

tiédet is, vagy nem erre törekszik, és akkor egy meg nem tért ember rendre árnyékot 

fog vetni életedre. Feltétlenül belülről kell gyógyulnia, ha azt akarja, hogy testileg is 

egészségessé váljék! 

Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!  « 

1983. GONDOM TÖBB IRÁNYÚ 

Kérdező: 

1. Gondban vagyok barátom miatt! 

2. Anyám nehéz természetű. 

3. Gyermekemet szeretném jól nevelni. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Amit leveledben leírtál, az egyértelművé teszi, hogy elviselhetetlen terhet veszel 

magadra, ha tovább is ápolod az említett kapcsolatot! E kapcsolatban nem tudok 

melléd állni! Nem, mert valamiképpen a Szentlélek elleni bűnt vállalod, amikor lelked 



mélyén magad is azt éled meg, hogy nem tudtok megfelelni egymás elvárásainak. Ha 

ilyen lelkiállapotban nem tudsz határozottan ellene mondani egy ilyen kapcsolatnak, 

akkor később keserves kínok között fogod belátni súlyos tévedésedet, s akkor már 

sokkal nehezebb lesz helyreállítanod lelked egyensúlyát. 

2. Abban segíteni fogok, hogy anyád nehéz természetét el tudd viselni, ha Belém 

kapaszkodsz olyankor, amikor gyengének érzed magad! Bennem nem lehet csalódni! 

Aki elfogad Engem, annak nem a keresztje lesz kisebb, hanem az ereje nagyobb! Igen, 

mert az Én erőm rendelkezésére áll annak, aki hisz Bennem! Ezt megígérhetem neked! 

Fontos, hogy ne akard anyádat nevelni, és tanulj meg hallgatni! Ha erre ügyelsz, akkor 

meg fog maradni egyéniséged, és olyan önismeretre jutsz, amely késztetni fog arra, 

hogy Velem többet és mélyebben foglalkozz! 

3. Gyermekedet ne vedd kis felnőttnek, mert nem az! Feltétlenül neked kell őt 

irányítanod, és nem szabad engedned, hogy ő irányítson téged. Hosszú távon sok 

szenvedést tud kikerülni az, aki nem engedi, hogy saját anyja és saját gyermeke a 

fejére nőjön. Erre kell törekedned! Velem minden jóra képes vagy! Elsősorban saját 

boldogságod, benső békéd biztosítására! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1984. LEHET VALAKI ÁTOK ALATT MÁSTÓL? 

Kérdező: 

1. Egy ateista átka lehet érvényes? 

2. A múltamat vezekelem, és a jövőmet készítem elő? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nemcsak egy ateista, de minden szellemi lény átka visszaszáll arra, akitől az 

átok elindult. A szellemvilág lakói már régen tudják ezt, azért nem is mondanak átkot. 

Átok helyett inkább az ijesztgetéseknek legkülönbözőbb formáit választják, hogy a 

bennük lévő nyugtalanságot kivetítsék magukból. 

Neked van egy óriási segítőd, ez pedig a humorod! Ez a legjobb fegyver azok ellen 

a szellemek ellen, akik szeretnék megkeseríteni életedet. 

Tudatom veled, hogy semmit nem árthatnak neked a szemtelen szellemek 

mindaddig, amíg nem kezdesz velük cseverészni. A humor mellett a nagyvonalúság az 

az eszköz, ami képes föléje emelni téged a titokzatos események fölé. Az Én irántad 

való szeretetem biztosítja angyalaim jelenlétét életedben, s így feltétlenül pórázra 

kötött lehetőségük van azoknak, akik zavart akarnak kelteni bennetek, körülöttetek. – 

A szenteltvíz jó a háznál! Jó egy Mária-érem a párna alatt is! De a legjobb az 

egészséges elfoglaltság! A szemtelen szellemek nem bírják sokáig elviselni, hogy ne 

velük foglalkozzanak! Annyira lealázó számukra, hogy messze elkerülik azt a 

személyt, helyet, ahol semmibe veszik őket. Szeress hálát adni! Szeress dicsőíteni! 

Szeress köszönetet mondani! Ha ez árad belőled az ég felé, akkor ez olyan tiszta 

légkört teremt körülöttetek, amely az ártó erőknek szinte kibírhatatlan! 



2. Jól gondolod! Éppen eleget kóvályogtál már a létben! Ideje, hogy átéld mostani 

testedben azt az újjászületést, mely hatására megtalálhatod végleges helyedet Isten 

Országában. Örülök, hogy volt bátorságod megfogalmazni ezt: vezekelni a múltért és 

készíteni a jövődet! 

Kimondhatatlan szeretetem hatásának egyre jobban engedtek! E benső 

tanulékonyság hozza meg számotokra azt az áldást, amiért lejöttetek a Földre, és ami 

égi lényekké minősít benneteket! 

Megáldalak a BÉKE és az ÖRÖM LELKÉVEL!  « 

1985. EGY KÍVÁNSÁG TELJESÜLÉSÉRE VÁGYOM! 

Kérdező: 

Nekem szánta Isten azt, akit szeretek? 

HANG: 

 » Gyermekem! 

Akinek annyi a tapasztalata, mint neked, annak tudnia kéne, hogy mások 

boldogtalanságán nem lehet boldogságot építeni! Te még mindig olyan délibábot 

kergetsz, amelyről magad is tudod, hogy délibáb! Még a legjobb esetben is röpke, 

szinte alig mérhető időt élhetnél meg bódulatban, tehát nem boldogságban, ha 

kívánságod teljesülne! 

Nagyon szeretném megértetni veled is, hogy megtérés nélkül nincs benső béke, és 

a megtérés lényege nem az, hogy valaki elhiszi Isten létét. Az sem megtérés, ha 

kérésekkel ostromolja valaki az eget. Megtérésről csak akkor és csak ott lehet beszélni, 

amikor és ahol valaki mindennél fontosabbnak tartja azt, hogy ő teljesítse Isten 

akaratát, és semmiképpen sem akkor és ott, ahol valaki azt szeretné, ha Isten teljesítené 

az ő akaratát! 

A bűn állapota éppen az, amikor e két akarat metszi egymást, és valaki nem akar, 

vagy úgy gondolja, hogy nem tud dönteni Isten akarata mellett. Isten nincs jelen a 

bűnben! A bűn léte nemcsak Isten nemlétét jelenti, hanem a boldogság nemlétét is! Te 

most ebben az állapotban vagy! 

Én hiába szeretlek az életemnél is jobban téged (valóban úgy szeretlek, mert azt az 

életemet, amelyet feláldozhattam érted, azt feláldoztam!), ez nem nyugtathat meg! 

Csak az tud lelked mélyén megnyugtatni, ha te akarod szeretni Istent teljes szívedből, 

teljes lelkedből és teljes elmédből. (Ez az első és legfontosabb parancsolat! Máté 

22:37)! Az teljes képtelenség, hogy valaki e nélkül boldog lehetne! E nélkül csak 

bódultságban lehet elmerülni, de az pontosan ellenkezője a lelki ébredésnek. Csak ha 

Engem elfogadsz legfőbb irányítódnak, akkor tudlak vezeti azon az úton, amelyen 

rátalálhatsz a számodra kijelölt otthonodra! 

Szeretlek és várlak!  « 



1986. SZERETNÉK ISTENNEK TETSZŐ LENNI! 

Kérdező: 

1. Életem Istennek tetsző-e? 

2. Létbiztonságot teremtő munkámon Isten áldása van? 

3. Szeretetemet viszonozza-e kiválasztottam? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Erre a kérdésedre csak napra lebontva tudok választ adni. Ha reggel Velem 

kezded a napot, s este átgondolod Előttem, hogy mennyire figyeltél napközben Rám, 

akkor meg fogod tudni fogalmazni kérdésedre a válaszomat. 

A földi életben sem az érzelmeket, sem a jól sikerült eredményeket konzerválni 

nem lehet. A jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó! 

2. A munkára teremtett ember sem lehet rabja a munkának! A véglet, amelyektől 

tartózkodnod kell: a lustaság és a hajsza! Nemcsak az a lusta, aki nem csinál semmit, 

hanem az is, aki nem azt teszi, amit tennie kellene. A lustaságnak e második formája 

még veszélyesebb, mint az első. Nem csinálni semmit nem lehet sokáig! De nem azt 

csinálni, amit kell, ezt egy életen át képes a lusta ember! 

Minden olyan munkán áldásom van, amely által szebbé válik valakinek az élete! 

A hajsza a menekülésnek, az elbódulásnak egyik formája! Minden ritmuszavartól 

tartózkodnia kell annak, aki az Én harmóniámat akarja elfogadni. Békét csak annak 

tudok adni, aki időt szán Rám! 

3. Nem viszonozza szeretetedet a kiválasztottad! Nem arra van teremtve! Mint 

ahogy te sem arra vagy teremtve, hogy az ő szeretetét viszonozd! Mindenki arra van 

teremtve, hogy földi életében felismerje azokat a magával hozott, esetleg magára 

szedett benső görcsöket, gubancokat, amelyek akadályai a szív tisztaságának. Csak a 

tiszta szívűek boldogok, mert ők látnak! Már itt a Földön is valamiképpen látják Istent 

(Máté 5:8)! 

Drága Gyermekem! Szívem szeretetével szeretnélek átmelegíteni, hogy benső 

látásod kitisztuljon. Ezt csak akkor tudom megtenni, ha elhiszed, hogy minden 

értelmes megoldás kulcsát csak Nálam találhatod meg! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1987. MI A BETEGSÉGEM GYÖKERE? 

Kérdező: 

1. Betegségem lelki eredetét kérdezem. 

2. Jó úton haladok? 

3. Sok segítőm közül melyik az, aki valóban segítőm? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



1. Magadnak kell tudnod megbocsátani! Nem arról van szó, hogy megideologizáld 

tetteidet, hanem arról, hogy elismerve hibáidat, bűneidet, próbáld elfogadni azt, hogy 

Én nem olyannak szeretlek, amilyen szeretnél lenni, hanem olyannak, amilyen vagy! 

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem szeretném, ha olyan lennél, 

amilyennek látni szeretnélek, de az első lépés, az alap az, hogy olyannak szeretlek, 

amilyen vagy. Ha ezt megérted és elfogadod, akkor közösen fogunk dolgozni azon, 

hogy megfelelő irányba induljon el lelked fejlődése, képességeid kibontakozása. 

2. Nem úgy van, hogyha valaki egyszer rátalált a helyes útra, akkor már 

végérvényesen úton van! Azért nincs ez így, mert e szó, ÚT, fejlődési irányt jelöl. 

Fejlődés mindenképpen van, de az iránya szinte minden esetben cikcakkos, vagyis nem 

nyílegyenes! Ezért csak azt mondhatom, hogyha Rám találtál, akkor naponta kell 

megvizsgálnod, korrigálnod, pályamódosítással helyreállítanod lelked fejlődésének 

irányát. 

3. A legjobb segítődet sohase magadon kívül keresd! Lelkem temploma vagy! 

Lelkem az örökélet lehelete benned! Lelkem az örökélet szemüvegén át mérlegel 

mindent! Benned is! És tudomásodra hozza, ha az, amit vállalsz, súlytalan az örökélet 

mérlegén! 

A legjobb segítőd tehát a benned élő Lelkem, aki gondolataidra, szavaidra és 

cselekedeteidre így kérdez rá: Mi ez az örökkévalósághoz képest?! 

Megáldalak az ERŐ és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

1988. HALOTT GYERMEKEMRŐL 

Kérdező: 

Gyermekem 22 éves korában meghalt baleset következtében. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Nagyon szeretném, ha nem vennéd banális dolognak azt, amit mondok 

gyermekeddel kapcsolatban, de akárhogyan veszed, a legtisztább igazságot mondom, 

amikor azt mondom, hogy te magad is, amikor már itt leszel, hálát fogsz érezni 

szívedben azért a balesetért! 

Gyermeked már születése előtt nagy valószínűséggel látta előre földi életének 

végét! Ezért bizonyos öröm is eltöltötte, hogy a földi élet poklából csak parányit kell 

megélnie. Ő és angyalaim is nagyon dolgoztak azon, hogy te ne sérülj meg végzetesen 

e baleset következtében. 

A ti mennyei Atyátok sok embernek sok megtapasztalást enged meg annak 

érdekében, hogy sok csalódás után ráébredjenek az egyetlen megoldásra, tehát arra, 

hogy véget vessenek annak a kóválygásnak, melyet önfejűségük rájuk kényszerít a 

létben, s találják meg az egyetlen megoldást, azt, hogy csak az érték, ami az örökélet 

mérlegén is érték! 

Te nem adhattál többet gyermekednek a lényeg megtalálásának érdekében, mint 

amit adtál. Ezért további élete sem neki, sem neked nem jelentett volna többletet 



lelketek fejlődésében. Te bizonyos értelemben még többet nyertél azzal, hogy ő 

elment, mint ő, mivel neked kevesebb eszköz állt rendelkezésedre elmélyülni Bennem, 

mint neki. 

Az mindenképpen jó, ha imádkozol érte, mert minden imádságnak áldást formáló 

ereje van, ha bizalommal párosul, ha célja az, hogy belesimuljon Atyám akaratába. A 

szeretet nem téphető szét! A szeretet Isten, aki mindannyiotokban egy és ugyanaz! 

Életed hogyan tovább-jára naponta kell Hozzám fordulnod, és együtt kell 

meghatároznunk, hogy miképpen lehetne egyre tartalmasabbá tennünk napjaidat. 

Szeretetem kimeríthetetlen, és nem ismer kihagyásokat! Mindig érted vagyok benned! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

1989. BÁNTÓ SZELLEMEK GYÖTÖRNEK! 

Kérdező: 

1. Régóta nincs nyugtom! 

2. Mit tegyek nagyobbik fiamért? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Évekkel ezelőtt valóban nagyon elvékonyodott benned az a fal, amely általában 

zavarmentesen el tud választani benneteket a szellemvilágtól. De azért most sincs 

elveszve semmi! 

A hit területe egy olyan küzdőtér, amelyen meg kell tanulnod, hogy a jó szellemek 

erősebbek, mint azok, akik ártani akarnak az Én gyermekeimnek. Amikor azt 

mondtam, hogy Én legyőztem a világot, akkor nemcsak az érzékelhető anyagi világra 

gondoltam. Sőt, elsősorban nem erre! Én győzelmet arattam a fölött a szellemvilág 

fölött is, amely nyugtalanítani akar mindenkit, mivel benső nyugtalanságát kénytelen 

kivetíteni ott, ahol erre lehetőséget kap. 

Ezért mondom, hogy a hit egy küzdőtér. Úgy kell tenned, mintha hinnél! A hit 

edzése így történik: El kell hinned, és természetesen gyakran, minden reggel kérned 

kell őrangyalodat és több angyaltestvéredet is, hogy járják át benső világodat, s így 

erősítsék idegrendszeredet, hogy mosolyogni tudj a szemtelen szellemek 

próbálkozásain, ahelyett hogy bánkódnál miattuk. Ott, ahol nem veszik őket komolyan, 

nem érzik jól magukat, és hamarosan magadra hagynak! 

2. Kettős feladatod van fiaddal kapcsolatban. Az egyik az, hogy soha ne segítsd őt 

abban, amit nem tartasz jónak. Főleg anyagiakra gondolok. A másik az, hogy ismerd 

fel, hol ér véget a te szabadságköröd vele kapcsolatban, s azt tartsd tiszteletben 

csakúgy, ahogy feltétlenül keményen ellen kell állnod, ha ő ezt át akarja lépni. 

Annak nincs értelme, hogy bárki is fogóval próbálja szétfeszíteni egy virág 

szirmait. Ez a szerep a napsugár dolga! Ha valaki nem nyílik ki a napsugár-szeretet 

hatására, akkor sem szabad erőltetni, mert az erőltetés mindig roncsol. 

Gyakran az a legjobb megoldás, ha nem engeditek központi témává fajulni egy 

zárkózott gyermek magatartását. 



Minden szülőnek tudomásul kellene vennie azt, hogy az erkölcsi önnevelés által 

járjon elől jó példával, s gyermeke számára olyan tiszta tükör legyen, mely eleve 

helyes önismeretre készteti a gyermekét! 

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

1990. ELBÓDULT FIATAL VAGYOK? 

Kérdező: 

1. Nagy hatással van rám egy énekes. 

2. Kirúgtak az iskolából viselkedésem miatt. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. A most fölkapott énekesek olyan bódulatot kínálnak fel nektek, amely nemcsak 

érzelemvilágotokat roncsolja szét, nemcsak lemerevít benneteket a felszínességben, de 

roncsolja azt az ítélőképességeteket is, mely nélkül elembertelenedtek. 

Ha a világ tudná, hogy az az érzelmi kampó, mely beléd is beakadt, milyen 

következményekkel jár, biztos hogy nem tudnának az emberek nyugodtan aludni! 

Van ugyan a felkapott énekesek között is megtért ember, de az ilyen előbb-utóbb 

pontosan arra akarja ráébreszteni hallgatóit, hogy ne bóduljanak el a zenétől, énektől, 

hanem józanodjanak ki ezekből, és arra tegyék rá életüket, aminek haláluk óráján 

örülni fognak. 

Te mindaddig életveszélyben vagy, amíg nem döbbensz rá arra, hogy a bódultság 

nemcsak nem azonos a boldogsággal, de kifejezetten ellene van annak. Igen, mert 

sátáni erőknek ad szabad utat, hogy kicsavarja józan gondolkodásotokat. Ne feledd: az 

ember nyaktól fölfelé ember! 

2. Megértem, hogy lázadozol az ellen, ami veled történt. Megértem, hogy bántja 

igazságérzetedet, hogy téged meg sem kérdeztek. De a lényeg mégsem az, hogy ők mit 

tettek rosszul, hanem az, hogy te mit tettél rosszul! Senki nem tudja úgy rendbe rakni 

életét, ha a másik ember hibái miatt bosszankodik! Mindenki csak akkor találhat 

önmagára, ha a javítást állapotszerűen vállalja önmagán. 

Óriási tévedésben vagytok, ha úgy gondoljátok, hogy a boldogságotok elérhető 

áldozatvállalások nélkül is! A földi élet nem Mennyország! Ide senki sem jött azért, 

mert az emberi élet értelme itt megtalálható! Ide mindenki azért jött, mert az emberi 

élet itt megjavítható! 

Amíg nem döbbensz rá arra, hogy megjavulni jöttél, addig keserves kínok között 

újra és újra le kell születned a Földre, egyre nehezebb körülmények közé, amíg el nem 

fogadod, hogy nem másokat kell megjavítanod, hanem magadnak kell megjavulnod. 

Ez természetesen mindenkire áll, aki megjavulni jött. 

Én, Jézus, anyám, Mária, és még vagyunk páran, akik nem megjavulni jöttünk, 

hanem azért, hogy elmondjuk és megmutassuk nektek, hogy hogyan kell 

megjavulnotok, miképpen kell átalakítanotok gondolkodásotokat. Mert a 

megjavulásnak ez a kiindulópontja! 



Ha valaki cselekedeteiben kezd másképpen viselkedni, mint ahogy addig tette, de 

nem alakította át gondolkodását, az hamarosan visszatér helytelen viselkedési 

normáihoz. Ezért a kettőt, tehát a gondolkodás-átalakítást és az átalakított 

gondolkodásnak megfelelő viselkedést együtt kell vállalni! 

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!  « 

1991. KI A MESTEREM? 

Kérdező: 

1. Nekem szóló tanítást kérek! 

2. Hihetek-e annak (az Elvirának), aki szól hozzám? 

3. Mesteremről kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Te egyetlen vagy a világon! Tudnod kell, hogy azért van ez így, mert senkit nem 

szeretek úgy, mint téged! Ez pontosan olyan igazság, mint az, hogy van Isten! De 

olyan nincs, hogy volna valahol, valakinél egy csak neked szóló tanítás, függetlenül 

tőled! Minden tanítás, ami épít, buzdít, vigasztal téged, az mind neked szóló tanítás is. 

Számodra van egy közeg, amelyben élsz, és vagyok Én, aki benned élek. 

Természetesen ezek mellett vagy még te, aki Tőlem és a körülötted lévő közegből 

átveszed és beépíted életedbe azt, amit jónak látsz. Ez mind neked szóló tanítás! És 

ilyenkor már teljesen a tiéd! 

Én vagyok a neked szóló tanítás! Mindenkor és minden helyzetben! 

2. Légy óvatos, amikor arról van szó, hogy kinek adj a szavára! Minél jobban 

megismersz Engem, annál tisztábban tudod kiszűrni gondolataimat legtágabb és 

legszűkebb környezetedből, tehát mindenhonnan! 

3. Van őrangyalod! Nála tökéletesebb mester a teremtmények között számodra 

nincs! Hívhatod őt Elvirának, hívhatod őt őrangyalnak, a fontos az, hogy naponta kérd 

segítségét! Fontos az, hogy nyitott légy irányában! Akkor vagy nyitott, ha elhiszed, 

hogy ő szent valóság számodra, és mindig számíthatsz rá. De emellett is nagyon 

fontos, hogy Engem egyre jobban megismerj, mert működnek zavaró állomások, s 

ezeket kiszűrni segít ugyan őrangyalod, de e segítéssel is úgy vagytok, mint az a 

tanuló, akinek segíteni csak akkor lehet a vizsgán, ha van némi ismerete. Aki nem 

készült a vizsgára legalább egy elfogadható szintig, annak nem lehet segíteni! 

Megáldalak a BUZGÓSÁG LELKÉVEL!  « 

1992. JÉZUS BÉKÉJÉRE VÁGYOM! 

Kérdező: 

1. Mi a helyes út? 

2. Mi a szerepem? 

3. Hogyan kaphatom meg Jézus békéjét? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nem mi, hanem KI a helyes út! Én vagyok az út, az igazság és az élet (János 

14:5)! A nem-ártás, a megbocsátás, a segítés útja! Kell hogy legyenek reggeli imáid, és 

kell hogy a reggeli imáidban ezt vállald föl! Mindaz, aki áldásomat kéri az elinduló 

napjára, és kéri őrangyalát arra, hogy a senkinek nem ártást, a mindenkinek 

megbocsátást, a lehetőségek szerinti segítést segítsen felvállalni, az elindul Felém, az 

elindul Velem, az elindul az Én békém útján! 

2. A legjobb szintén az, ha reggel átgondolod, hogy mire kell felhasználnod idődet, 

szeretetedet, pénzedet az elinduló napon. Ha ezt megtetted, akkor már át is vetted 

Tőlem azt a szerepet, amelyet napra lebontva elvárok tőled. Fontos, hogy este szánj rá 

pár percet, és visszatekintve napodra vizsgáld meg, hogy mi sikeredett ki abból, amit 

reggel átgondoltál Velem! 

3. Én nem úgy adom békémet, ahogy a világ adja! Nem mások legyőzése árán 

lehet birtokba venni az Én békémet, hanem önmagad legyőzésének jutalma ez 

Részemről. Tehát kitüntetés! Mint a versenyzőknek az aranyérem! Kell hozzá a sok 

munka is, de kell még sok egyéb is, hogy valaki aranyérem birokosa legyen. Ezért 

kitüntetés! 

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!  « 

1993. EGÉSZSÉGES EMBER LEHET LELKI BETEG? 

Kérdező: 

1. Min kell változtatnom? 

2. A lelki betegség nem jelenik meg mindig a testen? 

3. Mit tehetek családomért? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Benső merevségedet rugalmasabbá kell tenned. Ne az legyen számodra a fontos, 

hogy kinek van igaza, hanem az, hogy hogyan tudnál jobban igazodni azokhoz, akikkel 

egy kocsiban utazol ezen a földi életvonaton. 

Aki igazán Hozzám tartozik, amellett szívesen vannak a jó szándékú emberek, 

mert jól érzik magukat ott. A nem jó szándékú ember, az más. Azzal nem kell 

törődnöd. E kettőt nem nehéz megkülönböztetni bizonyos idő után. 

2. A testen nem jelenik meg mindig és gyorsan érzékelhető betegség formájában 

az, ha valakiben nem él az Én szeretetem. De lassan és biztosan felőrlődik idegileg és 

egyéb módon is, mivel immunrendszere legyengül. 

3. Ha a türelmes, szolgáló szeretet hordozója és kisugárzója vagy, akkor mindent 

megtettél, amit megtehettél családodért. 

Drága Gyermekem! Lelked békéjénél fontosabb nem lehet számodra. Ehhez az 

egyik nagyon fontos és lényeges alap annak felismerése, hogy csak önmagadért 

felelsz! Mindenki, aki erkölcsi lény, és amennyiben erkölcsi lény (az életkorral ez 



egyre növekedik), csak önmagáért felel. Mindenkinek megvan a saját szabadságköre, s 

ezen belül kell választania azt, ami szívét megnyugtatja. Ami e szabadságkörön túl 

esik, az lényegében nem érdekes! Boldogsága, boldogtalansága mindenkinek saját 

szabadságkörén belül dől el! 

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

1994. JÓL IRÁNYÍT AZ INGÁM? 

Kérdező: 

Megbízhatom ingám irányításában? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Ami veled történt, az azért történt, hogy tudj tanúságot tenni. Mint tudod, a 

tanításhoz tanulás, a tanúságtevéshez megtapasztalás kell. Mindkettő nélkülözhetetlen 

ahhoz, hogy épüljön, szépüljön benső és külső világotok. 

Kértem tanítványaimat, hogy tegyenek tanítványommá minden népet (Máté 28:19). 

Ezért kellett tanulniuk. De kértem őket arra is, hogy ne menjenek sehová, hanem 

várják meg, amíg a tanúsághoz szükséges ERŐT meg nem kapják (Lukács 24:49)! 

Az inga morális kérdések eldöntésére nem alkalmas, mivel tudattalanod határozza 

meg ingád mozgását, s a tudattalan, sajnos, nem sajnos, ki van téve ártó erők hatásának 

is! Ezért mondhattam jó szándékú tanítványaimnak is, hogy nem tudják, milyen lélek 

van bennük, amikor átkot akartak mondani Szamariára (Lukács 9:55)! 

Kell tehát a tanulás, hogy rend legyen a fejedben, és kell a megtapasztalás, hogy 

erő és élet legyen a fejedben lévő rendben. 

A nem morális kérdésekben sem szabad vakon az ingára hagyatkozni. Ingától 

kaphatsz megerősítést, és kaphatsz olyan közlést, amely óvatosságra int. Józan eszedet 

soha nem kapcsolhatod ki, ha azt akarod, hogy Lelkem eszköze tudj maradni! Hogy is 

volna kikapcsolható az értelem, a tudomány, a tanács, a józanság, a bölcsesség Lelke 

érdekében az, ami által működni akar Lelkem benned!? 

Te kaptál Tőlem érzékeny ráérző képességet arra, ami másnak csak sok értelmi 

próbálkozás és csalódások sorozata után és által világosodik meg. Adj ezért hálát! A 

hála és dicsőítés nagyon tudja nyitogatni és tisztítani azokat a benső szemeket, 

amelyek, bár tükör által és homályban, de látnak Engem! 

Egy fát valóban a gyümölcséről lehet megismerni. De emberre vetítve a hasonlatot, 

fontos tudnod, hogy főleg a lelki gyümölcsök azok, amelyek a jó fán teremnek. E 

gyümölcsök felsorolását megtalálhatod a Galata levél 5:22-23-ban. Ezek mindegyike 

szükséges ahhoz, hogy egy fát jó fának lehessen minősíteni az Én mércém szerint! 

Nagyon örülök neked, és Én, a te tiszta örömöd örök forrása akarok maradni! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 



1995. LEÁNYOMRÓL 

Kérdező: 

Leányommal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Gyermekem! 

A HANG-médiumon keresztül a te lelkiismereted szólal meg tisztán és 

torzítatlanul. Mindenkinek van lelkiismerete. E lelkiismeretnek három irányú 

vonatkozása van. Az egyik: önnönmagad. A másik: Isten. A harmadik: más emberek. 

Az Istent nem sorrendben tettem a második helyre, hanem egymásmellé állítva a 

hármat, középre! Úgy van Isten közted és a többi ember között, mint az Én keresztem a 

két lator között volt! 

Azzal kell foglalkoznod, hogy a te benső békéd érdekében mit kell tenned. De ez 

önmagában nem áll meg. Ez akkor él, ha azt vizsgálod, hogy lelked békéje Isten 

elgondolásában hogyan biztosítható részedről. Ennek nem lehet semmi köze 

másokhoz, sem leányodhoz, sem máshoz! Isten önmagára teremtett téged, és nem 

leányodra és nem másokra. Az más dolog, hogy Istenért csak úgy tudsz élni, ha 

másokért élsz, de semmiképpen nem lényeg, hogy másokkal mi történik és mi nem 

történik! Amíg ezt nem érted meg, addig szélmalomharcot harcolsz boldogságodért, 

mert az teljes képtelenség, hogy bárkinek is a boldogsága, tehát benső békéje, 

függhetne attól, hogy más emberrel mi történik! 

Ha ez nem így lenne, akkor az egész világnak mérhetetlenül és örökké 

boldogtalannak kellene lennie, mert nem egyszerű hozzátartozótokat, hanem Engem, 

Uratokat és Isteneteket keresztre feszítették. Ez feltétlenül nagyobb fájdalmat és 

boldogtalanságot kellene hogy jelentsen nektek, mintha leányodat feszítették volna 

keresztre! 

De ilyen ostobaság senkinek sem jut eszébe! És joggal! Joggal, mert senkit nem 

tehet se boldoggá, se boldogtalanná, hogy mi történik a másikkal. Mindenkit csak az 

tehet boldoggá vagy boldogtalanná, hogy mi történik önnönmagával abban a 

kapcsolatban, amit egy lélek Istenével kapcsolatban él meg. 

Te annyira meg vagy kötözve gyermekeddel, hogy egyszerűen Én nem is tudok 

közeledbe férkőzni! A te tragédiád ez, és nem az, hogy leányoddal mi van! 

Bármennyire szeretlek, bármennyire szeretném, nem tudom enyhíteni az előbbi 

szavaimat. Van olyan gyógymód, amit nem lehet úgy alkalmazni, hogy ne járna 

fájdalommal! Ez ilyen! 

Te akkor leszel boldog, tehát a benső békének, az Én békémnek birtokában csak 

akkor leszel, ha szívvel-lélekkel tudomásul veszed, hogy gyermekednek, ha 

istenszerető, akkor minden a javára válik, ha pedig nem istenszerető, akkor az Isten 

sem tud mit kezdeni vele! 

Nem szabad Isten elé helyezned gyermekedet! Isten semmiképpen sem lehet Az, 

akinek az a feladata, hogy a te vágyadat teljesítse. Neked viszont más feladatod sincs, 



mint az, hogy Isten akaratát teljesítsd. Isten akarata pedig az, hogy alakítsd át 

gondolkodásodat (Márk 1:15)! 

A mai bálványimádást nemcsak az jellemzi, hogy faragott fákat, köveket ruháznak 

fel az emberek olyan erővel, amelyet azoknak Isten nem adott, hanem főleg az, hogy 

boldogságukat, benső békéjüket, lelkük harmóniájának biztosítását emberi 

személyektől, körülményektől teszik függővé. A bálványimádás mindig a kárhozat, a 

boldogtalanság, a nyugtalanság, az elégedetlenség útja! Nagyon szeretnélek erről az 

útról letéríteni! 

Bízd gyermeked sorsát Rám, és örülj annak, hogy neved be van írva a mennyekben 

az élet könyvébe. Gyermekednek és az egész teremtett világnak is ezzel teszed a 

legnagyobb jót! 

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!  « 

1996. ITT VAN A MENNYORSZÁG ÉS A POKOL? 

Kérdező: 

1. Fáj, amikor azt mondják, hogy a pokol és a Mennyország itt van! 

2. Fáj, amikor bántják Jézust! 

3. Elhunyt szeretteimről kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Aki azt mondja, hogy a pokol is, a Mennyország is itt van a Földön, az nagy 

igazságot mond. Csak egy kicsit kell pontosítanod. A pokol is, a Mennyország is itt a 

Földön dől el, hogy véglegesül-e valakiben vagy sem! Mindaz, aki itt a Földön 

magában a sötétséget, tehát a poklot hordozza, az a külső sötétségre vettetik. Mindaz, 

aki itt a Földön a Mennyországot hordozza, az az örök világosságra kerül! 

Az előbbiek abban tévednek, hogy azt gondoljak, csak itt a Földön van mindkettő. 

A valóság az, hogy itt is jelen van mindkettő, de a java csak ezután jön! Isten nem 

hagy magából gúnyt űzni! 

Aki Engem szeret, annak szívében valóság a mennyek országa (János 14:23)! Aki 

nem szeret Engem, az már poklot hord magában akkor is, ha külsőleg jót mutat. Az 

ilyen ember menekülésben van, és a boldogságot, tehát a szívbékét összekeveri a 

bódultsággal. Az ilyen ember gyáva ember, mert nem mer szembesülni a józan 

eszével. Azért keres valami bódulatot, hogy ne kelljen szembesülnie, ne kelljen 

használnia a józan eszét. A mennyek országa a bátrak országa! 

2. Az a fájdalom, amit érzel, amikor Engem bántanak, az az Én fájdalmam benned. 

Jó, ha ilyenkor vigasztalni próbálsz imával, fohászokkal, dicsőítéssel. De azt, aki 

Engem bánt, mindig szeretned kell, vagyis, mindig jót kell neki akarnod, és nem azt, 

hogy Isten büntesse őt meg! 

3. Elhunyt szeretteidért imádkozz! Nincs fölöslegesen elmondott ima! Eljön annak 

az ideje, amikor találkozol azokkal, akikkel szeretetszál kötött össze téged. Személyre 

szóló érdeklődésnek nincs értelme, mert a földi élet mulandó, és pontosan az az 



értelme a halál pillanatának, hogy nincs értelme azok sorsán töprengeni, akik már 

eltávoztak a Földről. A Földön értelme csak annak van, ami itt és most növeli szívetek 

szeretetét! 

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

1997. ÖSSZEKEVEREM AZ ÖNZÉST A SZERETETTEL? 

Kérdező: 

1. Másokról kérdezem a HANG-ot. 

2. Nem önzés az, amit szeretetnek gondolok? 

3. Türelmetlen vagyok. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Csak rólad beszélek neked. Természetesen olyankor, amikor lelked fejlődése 

érdekében kell valakiről valamit mondanom, akkor azt is elmondom. Kicsit sem 

vagyok pletykálós típus! 

Természetesen Velem találkoztál akkor a templomban. Ha nem így lett volna, 

akkor nem gondolnál még ma is bizonyos érzelmi töltettel rá! De meg kell mondanom, 

hogy már többször is találkoztál Velem, de akkor nem tartottam olyan fontosnak, hogy 

felismerj, és te sem voltál erre hangolva! 

Jó, ha tudod, Nekem hat megjelenési formám van közöttetek. Az egyiknek két 

oldala van. Most csak ezt említem meg. Az egyik: minden rászorulóban jelen vagyok 

számotokra, mert igaz e kijelentésem: „Amit egynek tettetek..., Nekem tettétek!” A 

másik oldal: amikor te, mint rászoruló valakivel találkozol, aki segít neked, akkor is 

Velem találkozol. Minden, ami jó, szép, nemes, az nemcsak Tőlem van, hanem Engem 

hordoz. Gondolj a HANG-könyvek hátlapján található idézetre! 

Amikor gyógyítókról és egyéb személyekről kértek Tőlem véleményt, csak azt 

tudom mondani, hogy nem kímélhetlek meg benneteket bizonyos szellemi fáradságtól. 

A fát gyümölcséről lehet felismerni! Egy gyümölcs értékét neked kell felmérned. 

Ez így van édesanyáddal kapcsolatban is. Tisztelni csak azt lehet, aki tiszteletre 

méltó. Neked kell megtalálnod, hogy mi tiszteletre méltó benne. Annyit mondhatok, 

hogy kivétel nélkül mindenkiben van valami, ami tiszteletre méltó. Ti még 

bűneitekben is tiszteletre méltók vagytok Isten szemében. Ez tart mindaddig, amíg a 

megtérés lehetősége fennáll! 

2. Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Azt a jót kell akarnod mindenkinek, 

amiről úgy gondolod, hogy Én is azt a jót akarom az illetőnek. Az önző ember 

önmagával van minden cselekedete kapcsán elfoglalva. Az önzetlen, tehát az, aki 

szeret, nem önmagával, hanem a másik ember rászorultságával van elfoglalva, s az 

foglalkoztatja, hogy hogyan tudna jobban segíteni. 

3. A türelem a szeretet másik neve! A türelmetlen emberek, hacsak nem betegek, 

tehát nem állnak orvosi kezelés alatt, általában nem rendelkeznek helyes önismerettel, 



nem rendelkeznek helyes helyzetismerettel, és nem rendelkeznek helyes Isten-

ismerettel. A türelmetlenség a hiúsági komplexus egyik áruló jele! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1998. AZ ERŐ-NEMALKALMAZÁS LEHET ROSSZ IS! 

Kérdező: 

1. Lehetséges a senkinek nem ártás? 

2. Nem akadályozható meg minden áron a nagyobb rossz? 

3. Jézus is helyesbítette tanítását. 

HANG: 

 » Kedves Gyermekem! 

1. A HANG-médiumban a te lelkiismereted szólal meg torzításmentesen olyankor, 

amikor kérdést intézel hozzá. A te lelkiismeretedet különböző öröklött és szerzett 

zavaróállomás torzítja. Ez megnyilvánul abban is, hogy bizonyos kérdésekben, mint pl. 

hit, erkölcs, jog, törvény kezelésében ide-oda ugrálsz, s így értelmetlen vitázni veled. 

Ha a veled történ eset kapcsán valamelyik döntésed előtt megkérdezed a HANG-ot, 

akkor világos választ fogsz kapni arra vonatkozóan, hogy mi a teendőd. 

2. Hiába magyarázom neked, hogy két rossz közül nem szabad egyik rosszat sem 

választani, mivel a rosszat soha nem szabad választani. Te ilyenkor elkezdesz 

fantáziálni, s a jövővel – ami teljesen bizonytalan, mivel azt sem tudod biztosan, hogy 

holnap élsz-e még – igyekszel megnyugtatni magad, hogy a jelenben jogod van a 

biztos rosszat választani. 

3. Az pedig vagy kabaréba illő kijelentés, vagy istenkáromlás, hogy Én hebehurgya 

lettem volna! Márpedig, ha olyan tanítást adtam volna hallgatóimnak, amelyet másnap 

esetleg helyesbítenem kellett volna, akkor ezt állíthatnád Rólam. 

Én soha nem helyesbítettem később tanításomnak egyetlen tételét sem! Ha pedig 

erre azt mondod, hogy nem hebehurgya az, aki ma mond valamit, és holnap rájön, 

hogy nem jót mondott, s ezért javít rajta, akkor erre csak azt tudom mondani, hogy 

Nekem soha nem volt olyan estém, amikor azt mondtam volna, hogyha újra 

kezdhetném a napot, akkor másképpen beszélnék, mint beszéltem! 

Nekem egy örökkévalóság állt rendelkezésemre, hogy átgondoljam, mint fogok 

mondani, ha megjelenek közöttetek! Ezért mondhattam Magamról, hogy Én vagyok az 

IGAZSÁG, és nem azt, hogy Én vagyok a féligazság, vagy azt, hogy talán Én vagyok 

az IGAZSÁG, de ez néha nem biztos! 

Újra és újra megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

1999. NEM TUDOK DÖNTENI 

Kérdező: 

1. Apáca vagy anya legyek? 

2. Őrangyalommal szeretnék mélyebb kapcsolatban lenni! 

3. Öngyilkos üdvözülhet? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Van egy harmadik lehetőség. Én ezt ajánlom. Ne döntsd el, hogy mi legyen 

belőled! Ezt bízd Rám! Te arra törekedj, hogy naponta vedd komolyan a reggeli 

imáidat, és napközben gyakran gondolj arra, hogy benned ÉLEK! Természetesen érted 

élek benned! 

Egyetlen hivatás van a Földön, a szeretni tanítás, aminek feltétlen feltétele az, hogy 

úgy szeressetek, ahogy Én tanítottalak benneteket erre. 

Ha rendszeresen olvasod az evangéliumaimat, akkor kitisztul előtted, hogy milyen 

is az a szeretet, amit Én elhoztam és átadtam nektek. 

A házasságot nem szabad erőltetni! Csak akkor tudod nyugodt lelkiismerettel 

vállalni, ha belesodródsz! Ha kényszeríteni kell magadat erre, akkor soha nem leszel 

lélekben nyugodt, mert azt fogod megélni, hogy te ácsoltál magadnak keresztet, s nem 

Tőlem vetted át azt! 

Bizonyos értelemben ez áll a szerzetesi életre is! Vannak olyanok, akiket 

kiválasztok erre, de azok ezt úgy élik meg, hogy szinte belesodródtak! 

Az kétségtelen, hogy Én csak olyan fogadalmakat helyeslek, amelyek valami rossz 

ellen irányulnak, és elvileg nem helyeslem, ha valaki valami jó mellett kötelezi el 

magát fogadalommal. Azért nem helyeslem ezt elvben, mert a jónál lehet jobb, és 

akkor a megtett fogadalom sok akadályt tud gördíteni a jobb vállalása elé. 

Ha elvben helytelenítem is a jobb mellett tett fogadalmakat, de a gyakorlatban, 

mint kivételt, ritkán helyesnek tudom tartani. De ilyenkor nagyon egyértelműnek kell 

lennie annak, hogy ez, mint benső kényszer, Tőlem van, és nem menekülés valami 

áldozatvállalás elől, és nem is a fantázia által kiszínezett jövő csábításáról van szó! 

2. Őrangyaloddal nagyon könnyű benső, mély kapcsolatba kerülni. Egyszerűen 

csak hinni kell jelenlétében, beszélni hozzá, és gyakrabban meg kell köszönnöd neki 

eddigi segítségét. 

3. Az önfenntartás ösztöne oly erős bennetek, hogy normális ítélőképességgel 

szinte lehetetlen öngyilkosnak lenni. Van olyan, hogy az észtvesztő fájdalom vagy 

valami más bódulat rá tud venni valakit erre. De azért van olyan is, hogy az, aki már 

teljesen tönkretette kapcsolatát Velem, képes az öngyilkosságra. 

Legjobb, ha senki fölött sem mondotok bírói ítéletet! 

Megáldalak az ÁHÍTAT LELKÉVEL!  « 

2000. ELBIZONYTALANODOM A KÉRDÉSEK MIATT 

Kérdező: 

1. Tanúságra készítenek fel? 

2. Mintha a kérdéseknek soha nem lenne vége. 

3. Kérem a bűnbánat kegyelmét! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 



1. Ha hallasz hangot, akkor nem azt kell tudakolnod, hogy kitől jött, hanem azt, 

hogy megegyezik-e tanításommal! Tőlem soha nem jön olyan hang, olyan gondolat, 

ami ellenkezne az evangéliumaimmal. Ha pedig valami komoly, életedet, sorsodat 

érintő dologban kell döntened, akkor első a józan ész, aztán azok a jó szándékú, okos 

emberek, akiktől feltétlenül tanácsot kell kérned, nehogy a megtévesztő olyan útra 

vigyen, amely csak rövidtávon tűnik jónak. 

Aki akarja, az mindig felismeri azt, ami Tőlem jön, ha alázatos, és inkább 

háttérben akar maradni, semmint szerepeljen. 

2. Nem úgy van, hogy minden kérdés új kérdést szül. Értelmileg megnyugtató 

választ feltétlenül lehet találnod minden felmerülő kérdésedre, ha Velem vagy, és az 

Én utamat akarod Velem járni! 

Ha azt veszed észre, hogy olyan kérdés elé kerültél, amire nem tudod a választ, 

akkor tudomásul kell venned, hogy jobban és többet kell tanulnod és imádkoznod! Én 

nagyon komolyan mondtam azt, hogy nektek adatott tudni az Isten országának titkait 

(Máté 13:11)! 

3. Okosan teszed, ha azért könyörögsz, hogy neked is fájjon az, ami Nekem fáj. De 

nagyon fontos az is, hogy örülni tudj annak, ami Nekem örömet okoz. A hangsúlyt erre 

kell tenned, ha azt akarod, hogy vonzó legyen mások számára is a Velem való 

kapcsolat. 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2001. SORSSZERŰ A BALESETEIM SORA? 

Kérdező: 

1. Egy meghatározott napon mindig baleset ér. 

2. Jól nevelem-e nevelt lányomat? 

3. Testvérem és apám nem jönnek ki egymással. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Egy évben egy napot ki lehet bírni, hogy ne menj sehová, ne csinálj semmit. 

Úgy látszik, hogy te már e dátumra tudattalanodban úgy beálltál, hogy valóban 

legjobb, ha e napon kikapcsolod magad a forgalomból! Hidd el, nem te vagy az 

egyetlen, akibe ilyesmi rögzült. 

2. Csak azt tudom mondani, hogy jól kell nevelned magadat, akkor mindent 

megtettél, amit meg kellett tenned. Akkor neveled magadat jól, ha napjaidat 

rendszeresen megbeszéled Velem. 

Leányodnak csak felkínálhatod azt az emberi magatartást, amely leolvasható rólad. 

Mindenki csak önmagát tudja nevelni. Csak az a gyermek neveletlen, aki nem látta 

szülein, tanárain, a felnőtteken, hogy mennyire fontos az önnevelés. Minden normális 

gyermek, ha látja felnőtt környezetén, hogy jónak lenni jó, akkor kedvet kap erre. Ha 

azt látja, hogy önzőnek lenni jó, akkor erre kap kedvet mindaddig, amíg maga is rá 

nem jön, hogy nem törvényszerű a boldogtalanság. 



3. Elég baj, hogy nem jönnek ki egymással apád és testvéred. Nyilván testvérednek 

kellene rugalmasabbnak lennie. Te ezt helyette megtenni nem tudod, de enyhíteni 

tudod a feszültséget, ha valóban jót akarsz mindkettőjüknek. 

Örülnék, ha rád is vonatkozna e kijelentésem: „Boldogok a békességszerzők, mert 

ők Isten fiai” (Máté 5:9)! 

Megáldalak az ERŐ és a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2002. MI AZ ISTEN AKARATA? 

Kérdező: 

1. Miért nem érdekli az embereket az, amit én fontosnak tartok? 

2. Honnan tudom, hogy Atyám akaratát teszem? 

3. A munkáról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Mielőtt válaszolnék feltett kérdéseidre, bevezetőként meg kell jegyeznem, hogy 

benső elbizonytalanodásod gyökere a Velem való kapcsolatod tisztázatlan volta. 

Sokkal egyértelműbbé kell tenned magadban azt, hogy Én partnered vagyok, és nem 

egy olyan fizetett tanácsadód, aki helyetted vállalja érted a te földi életed gubancainak 

kibogozását. Ez nem szeretetlenség Részemről, hanem tiszteletem és 

nagyrabecsülésem irántad. Egyéniségedet csak az erősíti, ami segít téged abban, hogy 

bátran és örömmel vállald földi életedért a felelősséget. Vagyis csökkenti, sőt meg is 

szünteti benned a szorongást. Ez azt jelenti, hogy be kell engedned magadba azt a 

fényt, amit Istenbe vetett hitnek, bizalomnak lehet nevezni, s ennek természetes 

következménye lesz az, hogy megszűnik lelkedben nemcsak a sötétség, hanem a 

homály is. 

1. Az általánosítás mindig azzal a veszéllyel jár, hogy egy kalap alá vesz jókat, 

rosszakat egyaránt. 

Meg kellene próbálnod, hogy jobban érdekeljen téged az, ami az embereket 

érdekli, illetve az, hogy miért érdekli az embereket az, ami érdekli őket – de nem 

általánosságban – és akkor nagyobb érdeklődést tapasztalnál te is a magad irányában. 

2. Ha nem tudod biztosan, hogy mi az Isten akarata, akkor nem szabad 

cselekedned. Bizonytalan lelkiismerettel élni egyet jelent azzal, hogy valaki nem veszi 

komolyan Isten szeretetét. Amint egy anya nem adhatja be gyermekének azt a szert, 

amiről nem tudja biztosan, hogy halálos méreg vagy orvosság, úgy senki nem dönthet 

olyan elgondolás mellett, amiről nem tudja, hogy növeli vagy megöli szívében Isten 

jelenlétét, vagyis a szeretetet. 

A bevezetőben mondott hit és bizalom feltétlenül elirányít e téren. 

3 .„Aki nem dolgozik, az ne is egyék” (2Thessz. 3:10)! E szavakat Lelkem sugallta 

a szöveg írójának! 

A földi élet olyan terület, ahol becsületes munka nélkül nem lehet becsületesen 

élni, csak becstelenül! 



Tartózkodnod kell a két véglettől. Az egyik véglet az, amikor valaki mindent 

elkövet, hogy ne kelljen dolgoznia, s így természetesen csak másokon élősködik. A 

másik véglet pedig az, amikor valaki engedi, hogy megegye a munka. Tehát nem azért 

dolgozik, hogy éljen, hanem azért él, hogy dolgozzon. 

Mindenkinek az a hivatása, hogy törekedjen megtanítani szeretni azokat, akik neki 

erre lehetőséget adnak. E cél érdekében, mint eszköz, a munka biztosítja a szeretetet. 

Egy hasonlattal világítom meg ezt. A kályhának az a szerepe, hogy melegítse azokat, 

akik körülötte vannak. Azért, hogy e szerepét be tudja tölteni, égni kell benne a tűznek. 

Azért, hogy e tűz égni tudjon, rakni kell a kályhába a fát, szenet, tüzelőt. Az embernek 

tehát az a szerepe, hogy szeretni tanítson, éppúgy, mint a kályhának, hogy melegítsen. 

Az embernek szeretnie kell azokat, akiket tanítani akar szeretni, éppúgy, mint a 

kályhában kell hogy égjen a tűz, ha melegíteni akar. Az ember, hogy szeretni tudjon, 

dolgoznia kell éppúgy, mint a kályhát rakni kell tüzelővel, hogy tüze ki ne aludjon, 

hogy égjen. A munka nem a tűz. A munka a tüzelő. De tüzelő nélkül nincs tűz. Tűz 

nélkül pedig nincs meleg! A szeretni tanításnak tehát alapanyaga a munka! 

Drága Gyermekem! Nagyobb hitet, nagyobb bizalmat és bátrabb hozzáállást kérek 

tőled az élethez! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

2003. A CIGARETTÁZÁSRÓL 

Kérdező: 

1. Szeretnék leszokni a cigarettáról! 

2. Férjemért könyörgöm! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Tudnod kell, hogy a cigarettázás akkor volt bűn, tehát az Én akaratom elleni 

cselekedet, amikor elkezdted. De akkor is csak annyiban, amennyiben tudatos volt 

benned az, hogy ez Ellenem van. Mivel ezt már megbántad, ezért szívedben nem lehet 

tovább háborgás emiatt. Csak amiatt háboroghat lelked, hogy olyan gyenge vagy, 

amilyen vagy! E tökéletlenségedet, ha Én megszüntetném, akkor a benned szunnyadó 

hiúsági-, gőg-komplexum teljesen elborítana téged. Ezért nem szüntetem meg! 

Mélyülnöd kell tehát az alázatban, szerénységben, egyszerűségben, és akkor 

elveszem tőled ezt a megkötözöttségedet. Nagyobb megértést kell tanúsítanod 

másokkal szemben. Jobban észre kell venned életedben az Én erőmet. Át kell élned az 

újjászületés élményét, tehát azt, hogy valóban teljes szíveddel elfogadtál Engem 

Uradnak, Megszabadítódnak. Ez a te oldaladról nézve a teljes megtérés. Az Én 

oldalamról nézve ekkor történik meg a te teljes újjászületésed Lelkem által. Ha ez 

megtörténik, akkor elveszem tőled a cigaretta okozta megkötözöttségedet. Azt 

örömmel mondhatom, hogy úton vagy efelé! Sőt! Közel vagy ehhez! 

2. A legnagyobb jót teszed, amit csak tehetsz férjedért, ha imádkozol az ő életéért. 

Igen, mert lelke mélyén az Enyém ő, de a lélek mélye nem az a terület, ahol játszódik 



életetek. Szinte minden emberben nagyon sok akadálynak kell megsemmisülnie ahhoz, 

hogy a lélek mélyén a magjában lévő jó a felszínre tudjon kerülni. Ezért is fontos az, 

hogy imádkozzatok egymásért, hogy imádkozz férjedért! 

Drága Gyermekem! Az első pontban, csak úgy ömlesztve, annyi feladatot adtam, 

hogy első pillanatban megvalósíthatatlannak látszik. De nem így van! A Velem való 

kapcsolat nem az eredményekben, hanem a szándékvilágban dől el. Ha naponta 

felindítod, elhatározod, hogy törekedni fogsz a teljes megtérésre, akkor már meg is 

tetted azt, amit elvárok tőled. A növekedést Én, a te Napod, adom a benned lévő életem 

kibontakozásában. A földmunkát, a jó szándék komolyságát, neked kell biztosítanod 

lelked kertjében! 

Megáldalak a HIT-HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2004. HOGYAN JÖN EL JÉZUS? 

Kérdező: 

1. Állandó stresszben vagyok. 

2. Eljöveteled milyen lesz? 

3. Van jelentősége annak, amit a látók láttak rajtam? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Lelked mélyén nagyon nem vagy megelégedve önmagaddal! Ez nem jó! Jobban 

át kellene élned, hogy a te jelen életedben igazán nem érdekes, hogy milyen vagy! A 

fontos az, hogy az Enyém vagy! A hiúság nem vezet sehová! Nálam nélkül úgysem 

tehetsz semmi értékes dolgot. Velem pedig mindig megvalósul az, amit Én fontosnak 

látok benned és körülötted egyaránt. Ne legyen az a legfontosabb, hogy másoknak 

megfelelj! Az Én kedvemben járj! Ezt akkor teszed, ha elhiszed, hogy sorsodra 

angyalok vigyáznak! El kell hinned, hogy az Én szeretetem által létezel! A stressz-

állapot nem teszi lehetővé az Én békém érvényesülését életedben. Pedig benned van ez 

a béke! 

2. Hidd el: Jelenlétem sokkal fontosabb, mint eljövetelem! Eljövetelemkor 

semmivel sem leszek jobban jelen, mint vagyok most! Csupán ruhaváltás történik 

akkor. Akinek igazán Én kellek, aki igazán szeret Engem, annak nem lehet lényegesen 

más, akár ilyen, akár olyan ruhában vagyok jelen számára. Aki igazán szeret, az tudja, 

hogy Én mindig olyan ruhában vagyok jelen számára, ami az ő lelkének fejlődését 

legjobban segíti elő! 

Számodra a legszívmelengetőbb annak felismerése kell legyen, hogy kegyelmi 

módon benned élek (János 14:23)! Így vagyok benned boldogító módon! E 

jelenlétemmel tudom feloldani stressz-állapotodat. E jelenlétem az Én békém benned! 

Amikor az az eljövetelem fog megtörténni, ami iránt te most érdeklődsz, akkor 

külsőleg is tapasztalati valóság leszek mindenki számára. Ez csak azok számára lesz 

hallatlanul megdöbbentő, akik nem tették lehetővé Nekem azt, hogy boldogító módon 

már előbb bennük legyek. 



Neked most belülről vagyok örömforrás. Akkor pedig kívül- belül az leszek. 

Hallani fogod te is: „Emeljétek fel fejeteket, mert elérkezett a ti megváltásotok” 

(Lukács 21:28)! 

3. Azok az angyalok, akiket a látók láttak körülötted, feltétlenül azt jelentik, amit 

sorsodról mondtam: angyalok vigyázzák! Köszönd meg ezt őrangyalodnak! 

Nagyon szeretlek! A boldogító Jelen vagyok életedben! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2005. HOGYAN TOVÁBB? 

Kérdező: 

1. Sok szenvedéssel a hátam mögött, magamra maradtam. 

2. Jelenlegi vallásomban akarok maradni. 

3. Vegyek-e magam mellé valakit? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Eddigi szenvedéseidben veled voltam, és továbbra is veled maradok! Tudom, 

hogy a földi életben nem elég, hogy benned vagyok. Jogos igénye mindenkinek az is, 

hogy MELLETTE is legyen valaki. Ez mindaddig jogos, amíg nem Engem akarsz 

mással helyettesíteni. Arról légy meggyőződve, hogy Én a körülményeknek is az 

Istene vagyok! Ez jelenti azt, hogy legyőztem a világot. 

Fontos lenne számodra, hogy egyre több hálaimát fogalmazz meg. Ennek két oka is 

van. Az egyik az, hogy valóban van miért hálálkodnod, ha az Én szememmel tekintesz 

vissza eddigi életedre. A másik ok, amiért fontos lenne több hálaimát mondanod, az az, 

hogy benső szemeid jobban ki tudnának nyílni minden olyan irányba, ami szép, jó, 

nemes, tehát Felém! 

2. Nagyon természetes, hogy abban a vallásban akarsz megmaradni, amelyben 

eddig éltél. Ha valakinek ez nem tetszik, az nem baj rád nézve! Az az ő baja! Csak arra 

vigyázz, hogy te ne akarj „vallásháborút” előidézni! Ha más akarja ezt, akkor meg kell 

várnod nyugodtan, türelemmel, hogy elüljön a vihar. De törekedned kell arra, hogy 

azok, akik veled találkoznak, azt tapasztalják, hogy te a saját vallásod keretén belül 

úgy tudsz találkozni Velem, hogy annak valóban SZÍVBÉKE a következménye. Igen, 

mert Én nagyon komolyan mondtam, hogy jöjjetek Hozzám mindnyájan, akik 

elfáradtatok és az élet terhét cipelitek. Én nemcsak megtudom, de meg is akarom 

enyhíteni azokat, akik Engem befogadnak a szívükbe, a lelkükbe, a gyakorlati 

életükbe! 

Újra és újra azt kell mondanom: hálaima, hálaima, hálaima! 

3. Nem jó, ha erőlteted azt, hogy valakit magad mellé végy! De ha mégis úgy látod 

jónak, mert nagyon erős benső igényed van arra, hogy valaki melletted legyen öreg 

napjaidban, akkor is higgy abban, hogy Én mindig benned élek, és várom a színről 

színre való találkozást veled! Semmiféle félelem ne találjon otthont benned a halál 

angyalával kapcsolatban. Mérhetetlenül szeretlek, és nagy-nagy vágyam az, hogy 



ebből a szeretetemből minél többet tudjak veled éreztetni. Légy nagyon nyitott Felém, 

és bízzál Bennem! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2006. GONDBAN VAGYOK LEÁNYOM MIATT 

Kérdező: 

Vőm válópert indított leányom ellen. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Te vagy olyan okos, hogy felismerd azt a helyzetet, amikor már nincs jogod 

beleszólni sem gyermeked, sem mások életébe! 

A házasság nemcsak azért nagyon komoly dolog, mert két ember szabad döntése, 

elhatározása folytán közös felelősséggel épül fel, épül tovább jövőjük, hanem azért is, 

mert így válik egyértelművé külsőleg is az elszakadás attól a családtól, amelyben 

felnőttek! Ez semmivel sem kisebb fajsúlyú, mint az előző. Ez azt jelenti, hogy 

kifejezetten VÉTKEZEL, ha kérés nélkül beleszólsz férjhezment leányod életébe! 

Ha kérdez, akkor mondd el a véleményedet. Ha kérdez, akkor irányítsd Hozzám! 

Ha kérdez, akkor lehet, hogy van szereped. De anélkül semmiképpen! 

Természetesen az ima és a böjt rendelkezésedre áll, és hidd el, hogy ezek nem is 

akármilyen eszközök. Amint imával és böjttel háborúkat lehet leállítani, úgy családi 

háborúkat is meg lehet szüntetni, és helyre lehet hozni olyan döntéseket, amelyek 

elhamarkodottak, eléggé át nem gondoltak voltak. De arra is jó, arra is való az ima és a 

böjt, hogy általuk lazítani, sőt megszüntetni is képes az imádkozó azokat a 

megkötözöttségeket, melyek akadályozzák benső békéjének biztosítását. 

Azt már nem kell külön hangsúlyoznom, hogy nagyon szeretlek. De fontosnak 

tartom, hogy vőd és leányod iránti szeretetemre is felhívjam figyelmedet! Sokkal 

jobban szeretem őket, mint te, sőt jobban, mint ők saját magukat! Ne aggódj hát 

miattuk! Hidd el, hogy nincs válladon e téren sem felelősség, sem feladat, ha csak az 

nem, hogy nem szabad kérésük nélkül beleszólnod életükbe! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

2007. CSALÁDI GONDJAIM VANNAK 

Kérdező: 

1. Fiam jövőjével kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

2. Hogyan tudom biztosítani a megfelelő energiát munkámhoz? 

3. Mit tegyek a gyermekáldás érdekében? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



Sok kérdést tettél fel. Háromra válaszolok. Az eddig megjelent HANG-könyveket 

azért írattam, hogy olvassátok. Ne az ilyen lelki táplálék megvételétől féltsétek anyagi 

helyzetetek ellehetetlenülését! 

1. Az eddig megjelent HANG-könyvekben sokszor és sokféleképpen beszéltem 

már arról, hogy senkitől nem vehetem át a felelős döntés feladatát. Szeretetem nem 

engedi, hogy helyettetek megtegyem azt, amit nektek kell megtennetek. Mindaddig, 

amíg másoknak engeditek át azokat a döntéseket, amelyeket nektek kellene 

meghoznotok, akadályozzátok azt az újjászületéseteket, amely által már nem kell többé 

újraszületnetek. 

2. A reggeli és az esti ima az a HELY, ahol meg kell beszélned Velem feladataidat. 

Ahhoz, amit Velem megbeszéltél, mindig lesz elég energiád. Többet pedig nem kell 

tenned soha! 

3. A gyermekáldás érdekében a legjobb, ha imádkozol! Vannak olyan orvosi 

beavatkozások, amelyek hatására nagyon kívánatossá teszik egyeseknek azt, hogy a 

Földre jöjjenek, illetve vannak olyan beavatkozások, amelyek nagyon meg tudják ezt 

nehezíteni! De az imánál jobb nincs! 

Rövid földi életetek lehetőleg ne vágyakozásokban teljen el, hanem inkább a jelen 

megszentelésében, vagyis a gyakorlati szeretet megélésében. Higgyétek el, rövid az 

idő! Higgyétek el, komolyan kell készülnötök a Velem való színről színre történő 

találkozásra! Higgyétek el: az ajtónál állok és kopogtatok! Csak ahhoz tudok bemenni, 

aki meghallja e kopogtatásomat – vagyis azokat a jeleket, eseményeket, amelyek elég 

látványosan jelentkeznek már most életetekben –, észreveszi, felfigyel rájuk, és 

felkészül, hogy ne érje váratlanul, ha belépek hozzá! 

Legalább benneteket ne érjen váratlanul, akik hisztek Bennem, szerettek Engem, és 

Tőlem várjátok azt a szívbékét, ami az égi boldogságnak földi mása! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2008. HOL TARTOK? 

Kérdező: 

1. Miért kellett megszületnem? 

2. Van-e, amit már teljesítettem? 

3. Min kell változtatnom? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Te legszívesebben nem jöttél volna le a Földre. Elsősorban nem is magad miatt 

kellett lejönnöd. Engedélyt kaptál, hogy az átlagnál mélyebben láss bele a teremtő 

Isten mindent átfogó tervébe, és így vállaltad azt, hogy megszüless, és vállalj feladatot 

e grandiózus műben, amelyben a legkisebb keréknek is pontosan a helyén kell lennie 

ahhoz, hogy a szellemi lények számára minden boldogítóan működjék. 



Szereped, amely földi életed végéig tart, nem önmagában kimagasló, hanem a nagy 

egész szempontjából az. Ezért is kellett mélyebbre látnod – mielőtt megszülettél – itt, a 

szellemvilágban! 

2. Nem annyira a teljesítéssel van nálad sem a probléma, hanem inkább a nem 

teljesítéssel. Tehát a mulasztások azok, amelyek javításra várnak. De Én pontosan azért 

is jöttem közétek, hogy kiegészítsem azt, amit kiegészíthetek. E kijelentésemnek 

átfogóbb tartalma van, mint amit Pál mondott, amikor arról beszélt, hogy ő kiegészíti 

azt, ami az Én élethelyzetemből adódóan, tehát a történelem folyamán kiegészítendő! 

3. A gondolkodás-átalakítást soha nem szabad abbahagynod! Ez állandóan 

magával hozza bizonyos pályamódosítások szükségességét, tehát olyan 

irányváltoztatásokat, amelyek nem rajtad kívül, hanem belül történnek meg, ha 

megtörténnek! Természetesen ezek rajtad kívül is észrevehetők lesznek, de ehhez idő 

kell! Gondolok most elsősorban arra a természetes rugalmasságra, amire nagy 

szükséged van, hogy bensőleg felszabadult légy, és mások is jól érezzék magukat 

közeledben. E téren az önismeretnél fontosabb mások megértése és elfogadása, és az, 

hogy a fegyelem helyett a figyelemre tedd a hangsúlyt. A másokra figyelésre! Nem a 

megfigyelésre, hanem a ráfigyelésre! 

Szeretetem mindig és mindenre kész, ami téged épít, buzdít, vigasztal! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

2009. MINDIG HALLGASSAK A LELKIISMERETEMRE? 

Kérdező: 

1. Nem visz-e tévútra a lelkiismeretem? 

2. Házaséletemmel nem vagyok igazán megelégedve. 

3. Akaraterőmet hogyan növelhetem? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Az nem baj, hogy hosszú levelet írtál. Legalább kiírtad magadból azt, amit kiírtál. 

De veled sem tehetek kivételt. Nincs is szükséged rá! Neked is csak három kérdésedre 

válaszolok. Azért nincs többre szükséged, mert főleg azt, amit az akaraterővel 

kapcsolatban írni fogok, szinte minden problémádra megadja a megoldást. 

1. A lelkiismeret senkit sem vihet tévútra olyan értelemben, hogy bánkódhatna 

bárki is amiatt, amit ha később helytelennek is lát, de amikor megtette, akkor nem látta 

helytelennek! A lelkiismeretet nem lehet véglegesen rögzíteni soha! Egész életen át 

finomítanotok kell! Szinte naponta szükségetek van pályamódosításra, ha lelkileg 

fejlődni akartok! Az ÚT Én vagyok, és Engem, mint utat, fejlődő értelmetek egyre 

tisztultabban láthat. Ha pedig nem követed e fejlődő értelmed által egyre tisztábban 

felismerhető akaratomat, akkor nem kell mást tenned, mint bűnbánatot tartani, és Én 

máris korrigálom azt, amit elrontottál. 

2. Házaséletükkel csak azok lehetnek megelégedve, akik ezt tartják legfőbb 

feladatuknak. De ezek is csak időszakosan! Két ember képtelen mindig egy húron 



pendülni, mert nem erre vannak teremtve! Mindig mindenki tükre a másiknak, s így 

csak a pillanatnyi időre jól sikerült smink mondathatja veletek, hogy jó tükörbe nézni! 

Állapotszerűen jól sikerült smink nem létezik két ember kapcsolatában. 

3. Az akaraterő egy vak képesség, amely az értelem és az érzelem finomításával 

erősíthető. Aki ezt elhanyagolja, az akaratnélküli ösztönlénnyé aljasul, s messze 

elmarad bármelyik állat szintjétől. 

Az akaraterő tehát egy cél megmotiválásával és az érzelem finomításával – zene, 

művészet, irodalmilag értékes könyvek, versek olvasása – lehetséges. Leegyszerűsítve 

így tudnám mondani: az akaraterőd azáltal növelhető, hogy a meglévő erődet 

használod! Mindaddig, amíg valamennyi értelme van valakinek, addig valamennyi 

akaratereje is van! Hasonló a helyzet, mint a testi erő fejlesztésénél. Kényelmesen 

ülve, állva nem lehet a lábizmokat erősíteni. Csak úgy, ha igénybe vannak véve, csak 

úgy, ha használatban vannak! Csak az, akinek nincs lába, az nem tudja lábizmait 

erősíteni. De annak ez nem is igénye! 

Kedves Barátom! Előnyödre válna, ha nem magaddal foglalkoznál annyit, hanem 

azokkal a feladatokkal, amelyeket el kell végezned. Ezeket kell egyre fontosabbá, 

vonzóbbá tenned magad számára, hogy indirekt módon a megfelelő önnevelésedet 

biztosítsd magadnak! 

Megáldalak az ERŐ és a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2010. RÉSZLET BARCZA BARNA „ÉRVEK ÉS SZEMPONTOK A REINKARNÁCIÓ 

SZÜKSÉGESSÉGE MELLETT” CÍMŰ TANULMÁNYÁBÓL. 

Kérdező: 

Részlet barcza barna „Érvek és szempontok a reinkarnáció szükségessége mellett” című 

tanulmányából. 

HANG: 

A Föld nyugati féltekéjén sokan úgy gondolkodnak, hogy a reinkarnáció 

tudomásulvétele jobbára a keleti emberek gondolkodásába illeszkedő, de semmiképp 

sem bizonyítható. A keresztények világán belül pedig egyenesen visszatetszőnek tűnik 

ez a felfogás, hiszen 1500 éven keresztül csupán egyetlen földi életünkről tanultunk, 

hallottunk. A túlvilágra csak a jutalmazás-büntetés maradt. Ott is két állapot 

véglegesülten, egy pedig átmeneti jelleggel. 

Ha napjainkban azt tapasztaljuk, hogy a kereszténységen belül is sokan és egyre 

többen fogadják el valóságnak a reinkarnációk sorát, akkor pedig hajlamosak vagyunk 

ezt olyan szimpátia-kérdésként kezelni: „Elfogadja, mert neki ez szimpatikus” – 

mondjuk. Ebben burkoltan arra gondolunk, hogy ez egyáltalán nem bizonyítható, még 

kevésbé szükségszerű. Akik mégis hisznek benne, azokra pedig legyintve azt mondjuk: 

Az a hobbijuk! 

Eszünkbe se jut, hogy ezen fordul, ha nem is az Isten léte, de mindenképpen az 

Isten szeretet-volta. Már amilyennek Jézus bemutatta Atyánkat. Akik nem hisznek a 

reinkarnációban, azok nem tudnak választ adni egy sereg olyan kérdésre, amelyek 



pedig kikezdik Isten szeretet-természetét. Sok Istentől elforduló ember az ilyen 

megválaszolatlan kérdéseken megbotránkozva lett hitetlenné. 

Mik ezek a megbotránkoztató, Istent önkényes személyválogatással illető és 

szeretetlennek mutató tények? 

Mielőtt felsorolnánk néhányat ezek közül, előbb határozzuk meg, mi is a 

reinkarnáció? 

A reinkarnációk tényét elfogadók hisznek az ember préegzisztens létezésében, 

vagyis abban, hogy az ember szelleme már a fogantatása előtt létezett a szellemi 

létmódban. Ott bukott el, vagyis fordult el Istentől, és ezáltal személyisége 

dezorganizálódott. Közben a szeretet-törvény valósítását megszüntetve életében, egyre 

mélyebben öltözött bele az át nem látszó sűrű anyagba. Az Istentől elfordultság, tehát a 

kárhozottság állapotából Isten a bukottakat is kimenteni akarja, hiszen az Isten 

szeretet-természete soha nem szűnhet meg. Még azokat a teremtményeit is szereti, akik 

Tőle elfordultak. Isten eredetileg teremtett szellemvilágát a bukottak által létrehozott 

anyagi káoszból úgy menti ki, hogy előbb egy újabb teremtő aktussal a káoszt 

Kozmosszá rendezte, s a Kozmoszon belül létrehozta azokat az embertesteket, 

amelyekbe a bukott szellemeket belehelyezhette, hogy az ilyen megtestesített, vagyis 

inkarnálódott bukott szellemek az egyes életek során, tehát haláluk után megismételt 

testetöltések útján, bár lassan, de egyre inkább visszakapaszkodhassanak bukásuk előtti 

létszintjükre, majd onnan – már inkarnáció nélkül – egyre tovább a saját 

tökéletesedésük maximumáig, az Isten Országába betagozódásukig. 

Ezek után soroljunk fel most néhányat a megbotránkoztató tényekből. 

Ha nem volna préegzisztencia és reinkarnáció, akkor nagyon megbotránkoznánk 

azon, hogy a Szeretet-Isten 

1. miért szünteti be szeretetét a Tőle eltávolodottakkal szemben? Miért létesített 

örök kárhozatot? 

2. miért teremt lelket nyomorék testekbe? Miért teremt lelket egy megerőszakolt nő 

magzatába? Hiszen ezekkel a ténykedéseivel a megszületett gyermek sorsa, 

starthelyzete rendkívül egyenlőtlen. Ő pedig jogosan lenne nevezhető szeszélyesnek, 

személyválogatónak, igazságtalannak. Nem Szeretet-Isten lenne, hanem kifejezetten 

igazságtalan Isten. 

3. miért ad az egyes embereknek nagyon-nagyon különböző kifutási területeket 

egyenlőtlen esélyekkel? 

4. miért szenvednek a jók, miért élvezhetik az anyagi javakat, a jólétet, a 

gazdagságot a különböző mértékben gonoszok? 

5. ha az ember is szeretetre van teremtve, akkor miért van a Földön többségben a 

szeretetellenes élet: a bűn, a gonoszság? 

6. igazságos-e, hogy a jó korán hal meg és szenvedve, a gonosz meg sokáig él 

kevés szenvedéssel? 

–––––––––––––- 



Folytathatnánk. Hitetlenek vagy hitetlenné váltak gyakran támadnak ránk ilyen 

kérdésekkel. Hagyományos, reinkarnáció nélküli teológiánkkal igazán nem tudjuk 

nekik megmutatni az Isten „becsületét”. 

Bevezetésünk után most vegyük sorra meggondolásainkat a reinkarnáció 

szükségessége mellett. 

Elméleti megfontolások 
1.1. Isten a saját képére, tehát a szellemi létmódban teremtett. 

Nem lehet csodálkozni azon, hogy minket meghatároz anyagba bukott 

léthelyzetünk. Ne felejtsük azonban, hogy nem ez a kiindulási létállapot. Isten 

alapvetően szellemi létező, nem található meg benne a mi drasztikus és áthatolhatatlan, 

átláthatatlan sűrű anyagunk. Hiszen ez a szellemi létezés mozgékonyságának, 

átláthatóságának legnagyobb korlátozása. Amikor Isten a teremtésbe árad, akkor 

kiterjeszteni akarja erejét, nem korlátok közé szorítani. A szellemi létezés olyan 

felszabadult létezés és olyan tüneményes mozgékonyság, hogy csak ezen a szinten 

kívánhatott partnereket létrehozni, nem pedig abban a bezártságban, amiben mi most 

létezünk. Igaz, hogy szellemeket teremtő kisugárzása egyéniség-csírákat hozott létre, 

akikben a tökéletesség még csak a kibontakozás hajnalát jelentő magocskákban volt 

jelen, de ezek a csírák éppen az egyre teljesebb találkozásokban borultak virágba. 

Tehát a találkozásokat egymással és Teremtőjükkel éppen hogy segíteni kellett, nem 

pedig korlátozni. Az állandó, sokcsatornás találkozásuk egyre áttekinthetőbb 

egységekbe, közösségekbe rendezte őket. Isten teremtményeinek szellemvilágában a 

transzparencia (átlátszóság) volt a természetes, nem az egymástól elszigeteltség vagy 

elzártság. Szerencsére még senki nem találta fel azt a sűrű anyagot, amely teljesen 

elzárta volna őket egymástól és Istentől. 

1.2. Tapasztalati anyagunk a szellemi létben történt bukás következménye. A bűn 

eredménye: káosz. 

Amíg a teremtett szellemek rajta maradnak az Isten kijelölt törvénypályáján, addig 

a szellemek világa átlátszó és áthatolható volt. A gondolatátvétel a szellemtestvérektől 

erőlködés nélkül történhetett. A kapcsolatba lépés és közösségalkotás érzelmi 

vonzalmak alapján jöhetett létre. Az adás kölcsönössége annyira egyetemes volt, hogy 

az ebből adódó szimmetria az egész teremtett mindenséget egyensúlyban tartotta és 

átlátszóvá tette. Tehát bárki bárkivel közösségi kapcsolatba léphetett, nem volt 

közöttünk fedés, takarás. Mindenki megosztotta a másikkal tudását, élményanyagát, 

kapcsolattapasztalatát, teremtő kreativitását anélkül, hogy egyéniségét föl kellett volna 

ezért áldoznia. 

Ez az egyetemes állapot csak addig tartott, amíg meg nem indult a kezdeményező 

és elcsábító szellemek bukása, vagyis az Isten törvénypályájáról való letérés. 

Egyszerűsítve így is fogalmazhatnánk: megszüntették az adás szimmetriáját. Azok, 

akik beszüntették az adást, akik csak elfogadtak vagy elvettek, azok saját 

léttartományukat kezdték besűríteni, egyre áthatolhatatlanabbá tenni. Mivel mindezt 

csupán mérhetetlen önérvényesítő szándékkal, önzéssel és nagyravágyással tették, de 



átfogó koncepció és szolgáló alázat nélkül, ezért ez a létsűrűsödés kaotikus tendenciája 

létrehozta a káoszt, az össze nem rendezett sűrű anyagot. 

1.3. A Szeretet-Isten a bukottakat sem szűnt meg szeretni. 

A szabadsággal lehet élni és visszaélni. A Teremtő szeretete azonban alkalmat ad 

minden változat kipróbálására. Mi nyomban haragszunk a másként gondolkodókra és 

másként cselekvőkre. Isten azonban soha nem szünetelő szeretet-sugárzásával azokat is 

körülöleli, akik éppen az általunk helytelenített változatot próbálják ki. Hiszen a 

kipróbálás előtt legfeljebb hallottak a törvénypálya elhagyásának rosszaságáról, 

boldogságot hosszú távon megtorpedózásáról, de tapasztalatok híján ez merő teória 

volt számukra. A gyereknek is hiába mondja mamája, hogy ne fogd meg a forró 

kályhát. Amíg meg nem égeti a kezét, addig alig tud valamit a szabály 

semmibevevésének rosszaságáról. 

A szabadság a szellemek bukásakor úgy értelmezhető, hogy a teremtő Isten 

lehetővé teszi az Általa nem boldogítónak tartott lehetőségek kipróbálását is. A 

szakadék mélyére zuhant vad síelő maga fog kiáltani szabadító és szabadulás után. 

Isten pedig épp azon gondolkodik meg nem szűnő és sértődésmentes szeretetében, 

hogyan is szabadíthatja ki a bukottakat már felismert rossz helyzetükből, miközben 

továbbra se sérti szabadságukat. 

1.4. A második teremtés a bukottak által létrehozott létsűrűsödés 

káoszát Kozmosszá rendezte. 

Isten csak a saját képmására teremtett, tehát szellemi létsíkon teremtett. Eszében 

nem volt sűrű anyagot teremteni. Ha azonban a bukottak mégis „legyártották” azt az 

anyagot, melyben tehetetlenkedve „fuldokoltak”, akkor most olyan módon kell segíteni 

rajtuk, hogy ezt a maguk teremtette káoszt használható, tehát funkcionáló közeggé kell 

rendezni, melyben már valamilyen – bár alacsonyszintű – életfunkciók a szellemek 

számára is létrejönnek. 

Ezzel a feladattal bízta meg valamelyik igen hatalmas szellemét, aki az Atya 

törvényútján járva rengeteg energiát gyűjtött össze. Létrehozta a maga hatalmas 

energia-napját. A nevét nem ismerjük. Pál szeretné ezt a feladatot Jézusra ruházni. 

Jobb, ha mi csak a káoszt Kozmosszá rendező Szellemről beszélünk. 

Ez az átrendezés, ez a Kozmosz-teremtés, ez az úgynevezett második teremtés. 

Mélyebb átgondolások nélkül is be tudjuk látni, hogy a végrehajtó Szellemnek mennyi 

korláttal kellett megküzdenie. Hiszen egy összekuszált léttartományt kellett 

„kisimítania” és viszonylagosan funkcionálóvá tennie. Ez azonban az anyag bűnös 

keletkezése miatt csak nagyon töredékesen sikerülhetett. Ezt az új léttartományt, a 

bukottak által létrehozott sűrű anyagot már nem jellemezhette az egyetemes léttörvény, 

az adás, hanem erre már a vevés erőszakos ismérvei a jellemzőek. 

Mielőtt a bukott szellemek belehelyezhetők lettek volna a biológiai szinten egyre 

komplexebb anyagstruktúrákba, már akkor és ott tapasztalhatók egy nem Istentől 

indított magatartás megnyilvánulásai. Alacsonyabb rendű létezők esetében is saját 

létük fenntartásához mások elpusztítása szükséges. Hasonlattal élve: Míg a hajón 



minden utas megkapta a maga élelmiszeradagját, addig a hajótörés után az Óceán egy 

elhagyott szigetén már csak egymást felfalva lehettek túlélők. 

Nagyon sokan eme nem isteni törvények érvényesülése miatt jutottak el Isten 

tagadásáig. Ezért kell nagyon értenünk, hogy az Isten-teremtette szellemvilágban nem 

voltak ilyen más energiamezejét elrabló megoldások – a bűnbeesés előtt. Az anyag 

nemcsak létében, de funkcionális mivoltában is eleve eltér Isten adás-törvényétől, a 

szeretettől. A szellemvilág is teremtményekből áll. Azok is relatív létezők. Mégis az 

Isten adástörvényének síkján élnek. Relatív voltukból egyáltalán nem következik, hogy 

Isten törvényeivel ellentétes módon éljenek. Ez csak a bukott szellemekre, és bukásuk 

következményére: az anyagra érvényes. Ha valaki tudományos alapossággal 

föltérképezné az élőlények önfenntartását mások élete árán, hamar rájöhetne, hogy ez 

az anyagvilág nem Isten eredeti szándékából jött létre. 

Sem Isten, sem a második teremtést végző Kozmoszt teremtő Szellem nem 

vádolható az anyagvilág rosszaságáért. Hiszen ez a bűn, illetve bűnök következménye. 

A káosz Kozmosszá rendezése éppen azt teszi lehetővé, hogy a bukott szellemek 

visszakapaszkodása ezen erősen megrongálódott, de feljavított léttartományban 

elkezdődjék és folytatódjék. Már az is látható, hogy az itteni nehéz áttekinthetőség 

miatt a bukottak tökéletességre jutása nagyon nehezen történhet. Ezért is van szükség 

annyi újra-testetöltésre. 

1.5. A kozmosszá rendezett anyagban valósulhatott meg a kegyelem rendje: a 

dezorganizálódott személyiség újra felépülése. 


