
 

 

 
 



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 

2118. FONTOS SZÁMOMRA A TESTI EGÉSZSÉG! 
Egészségemmel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

2119. GYŰLÖLET ÉL BENNÜNK! 
1. Férjem haláláról szeretnék hallani valamit! 
2. Gyűlölet él bennünk egyik ellenségünk iránt. 

2120. MI ÉRTELME VAN SZENVEDÉSEIMNEK? 
1. Miért nem tudok imádkozni? 
2. Mi Jézus terve velem? 
3. Miért szenvedtem három évig? 

2121. MI A FORRÁSA BETEGSÉGEMNEK? 
1. Betegségemnek mi az oka? Meggyógyulhatok-e? 
2. Elfogadjam az alternatív gyógymódokat? 
3. Jellememről kérdezlek, Uram! 

2122. FÉLEK A JÖVŐMTŐL! 
1. Mi által gyógyul meg a lábam? 
2. Félek, hogy magatehetetlen leszek. 

2123. SOK A ZAVARÓ TANÍTÁS! 
1. Az ufonauták bukott angyalok? 
2. Sok a zavaró tanítás. Hogyan lehet tájékozódni e téren? 
3. Egy fényes pont közeledett felém egyre világítóbban. 

2124. BÜNTET AZ ISTEN! 
1. Nincs szeretetkapcsolat az egyik gyermekem és énközöttem. 
2. Isten büntetése ér gyermekemen keresztül? 

2125. MIT JELENTENEK LÁTOMÁSAIM? 
1. A különböző színes látomásaim mit jelentenek? 
2. Súlyos betegség után egy lebegő érzés vett erőt rajtam. 
3. Sajnáltam, hogy vissza kell térnem a szenvedés földjére. 

2126. TÖREKEDJEM HÁZASSÁGRA? 
1. Mi akadályozza lelki fejlődésemet? 
2. Vállalt feladatomat házasságban vagy anélkül tudom teljesíteni? 

2127. KIÉGTEM BELÜLRŐL! 
Kiégtem! Gyenge vagyok! Kérem Isten irgalmát! 

2128. VÁLLALJUNK MISSZIÓT KÜLFÖLDÖN? 
Vállaljunk-e missziós munkát külföldön? 



2129. SZERETNÉK JÓ GYERMEK MARADNI! 
1. Szüleimnek nem szimpatikus a vőlegényjelöltem. 
2. Szeretnék szüleimnek is jó gyermeke maradni! 

2130. ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL 
1. Újjászülettem-e már? 
2. Őrangyalomnak mi a véleménye rólam? 
3. Szeretnék tisztán látni! 

2131. NEM ÉRTEM SORSOMAT 
1. Miért történnek velem, amik történnek? 
2. Miért kerültem kapcsolatba nálam sokkal idősebbel? 

2132. URAM, IRGALMAZZ! 
Bűnbocsánatot és bátorítást kérek! 

2133. NÉHA SOK A SZERETETEM 
1. Sorozatban érnek a bajok. 
2. Sok szeretet gyülemlett fel bennem. Hogyan adjam ki? 

2134. SOKAT HARCOLOK 
1. Anyámmal sok harcom van. 
2. Valóban rossz oldalra vittek? 

2135. TESTVÉREM MEGHALT. ANYÁM VIGASZTALAN! 
1. Egy meghalt testvéremről kérdezem a HANG-ot. 
2. Édesanyám sokat sír, és hívja vissza őt. 

2136. SZERETNÉK JÓL SZERETNI! 
Szeretném jól kezelni kapcsolatunkat beteg, öreg, házsártos férjemmel.  

2137. VÉLEMÉNYT KÉREK MÁRIÁRÓL! 
Máriáról kérdezem a HANG-ot. 

2138. SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 
Sokszor nem látok elég tisztán. 

2139. SOKAT SZENVEDEK SZERETTEIMTŐL 
1. Gyermekeim sérelmei gyakran bántanak. 
2. Anyám utolsó szavai égnek bennem! 
3. Évek óta betegséggel küszködöm! 

2140. SOK KÉRDÉSRE VÁROK VÁLASZT! 
Tizenegy különböző kérdés. 
1. Jövőmet kilátástalannak látom. 
2. Mi a feladatom? 
3. Párkapcsolatban szeretnék tisztábban látni! 



2141. NEM LÁTOK TISZTÁN! 
1. Számomra mi a helyes? Férjem mással is él! 
2. Enyhén fogyatékos gyermekemért éljek csupán? 
3. Csak imádkozni és olvasni szeretnék! 

2142. JÖVŐMRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 
1. Leendő könyvemről kérdezem a HANG-ot. 
2. Mihez kell kezdenem a könyv megírása után? 
3. Lesz-e megfelelő társam? 

2143. AKIT EGYSZER NEM VÁLLALTAM, MOST MÉGIS HOZZÁM JÖTT? 
1. Mégis hozzám jött az, akit először nem vállaltam? 
2. Lesz-e társam? Ha lesz, mikor? Ha nem, miért? 

2144. VISSZAFOGADJAM FÉRJEMET? 
1. Közel kerültem-e Hozzád? 
2. Hogyan lehet, hogy volt férjem annyira embertelen? 
3. Te szóltál hozzám félálmomban? 

2145. CSALÁDOM A KERESZTEM! 
Súlyos problémát jelent számomra az egész családom. 

2146. KÜZDÖK A ZAVARÓ GONDOLATOK ELLEN! 
1. Közel vagyok az újjászületéshez? 
2. Az újjászületettek újra születve újra újjászületnek? 
3. A zavaró gondolatoknak mi a legjobb ellenszere? 

2147. KÜLDETÉSEM HOGYAN ISMERHETEM FEL? 
1. Mi a küldetésem? 
2. Nekem is van őrangyalom? 
3. Pszichoterápiát végezhetek-e szándékom szerint? 

2148. CSALÁDI PROBLÉMÁKRÓL 
1. Szülő és gyermek kapcsolatról kérdezem a HANG-ot. 
2. Nagy a gond a családi életünk körülményei miatt. 

2149. TÁRSAM NEM HÍVŐ. BAJ EZ? 
1. Járjak-e tovább is a közösségbe? 
2. Nem hívő társammal lépjek házasságra? 
3. Hitetlen szüleimen hogyan tudnék segíteni? 

2150. A HANG HELYETT A MÉDIUM VÁLASZOL 
Nem hiszek Istenben! 

2151. JÉZUS VÉRE VALÓBAN ITAL? 
Jézus hogyan ajánlhatta vérét ivásra? Ez akkor iszonyat volt! 



2152. VAN A HANGHOZ KÖZEL ÁLLÓ SZELLEMI IRÁNYZAT? 
Van olyan szellemi irány, ami közel áll a HANG-hoz? 

2153. CSOPORTUNKAT NAGY MEGPRÓBÁLTATÁS ÉRTE! 
Miért érte csoportunkat egy nagy megpróbáltatás? 

2154. FOGALMAK TISZTÁZÁSA 
1. Az apostolok és a próféták közötti különbségről érdeklődöm. 
2. Mi az alapja annak, hogy rangsorolni kell a Bibliában? 
3. Őrangyalokról kérdezem a HANGOT. 

2155. MI AKADÁLYOZZA GYÓGYULÁSOMAT? 
Miért nem gyógyulok? 

2156. ISTEN GYÓGYÍT ÁLTALAM! 
1. A gyógyítás és a prófétálás adományát megkaptam Istentől? 
2. Az álmokban kapott útmutatások Istentől jönnek? 

2157. GYÓGYÍTHATÓ A KARMIKUS BETEGSÉG? 
1. Betegségem karmikus-e? 
2. Hogyan gyógyulhatok betegségemből? 

2158. TÖBB „ÉN”-ÜNK IS VAN? 
1. Azt az utat járom, amit megterveztem magamnak? 
2. Az „Én” nagyobb részét valóban „fönn” hagytuk? 
3. Miért nem érzem mindig a felszabadultság érzését? 

2159. MI A TEENDŐM? 
1. Végezzek tudományos kutató munkát? 
2. Párkapcsolatomnak van értékelhető jövője? 
3. Alkalmas vagyok arra, hogy médium legyek? 

2160. NINCS A KEZEMBEN AZ ÉLETEM! 
1. Helyzetem kilátástalan. 
2. Megkötözött vagyok valakivel. 
3. Kezemből kifolyik a pénz. 

2161. LÉLEKKERESZTSÉGRŐL 
Mi a Lélekkeresztség? 

2162. GYÓGYULÁSRÓL 
Meggyógyulhat-e fiam a betegségéből? 

2163. REMÉNYTELEN VAGYOK 
Nem működik jól az életem. 

2164. A HIT KÖVETKEZMÉNYE 
1. A pszichotronikáról kérek véleményt! 



2. Fogadhatok el honoráriumot? 

2165. MELYIK A HELYES ÚT? 
Férjem jó úton jár? 

2166. KIBEN, MIBEN HIHETEK? 
1. Lehet-e hinnem férjem őszinte bűnbánatában? 
2. Üzleti vállalkozásainkat hogyan kezeljük? 
3. Hol tartok lelkileg most? 

2167. TÚLSÁGOSAN NYITOTT VAGYOK 
Kinyíltam a szellemvilág felé megfelelő kontroll nélkül. 

2168. MI ÉRTELME VAN A TESTNEK? 
1. Nem tudok igazán az irgalmas szeretet alapján élni! 
2. Miért a fizikai test, ha annak annyi ártó hatása van? 

2169. ATEISTA ÉS HÍVŐ KÖZÖTTI PROBLÉMA 
1. Egy ateista nem engedi gyermekét nagyanyjához. 
2. Összejöhetek-e azzal, akivel szeretjük egymást? 

2170. FIAMRÓL, ŐRANGYALOMRÓL 
1. Aggódom fiamért. 
2. Mi őrangyalom neve? 

2171. REMÉNYTELEN A JELENEM ÉS A JÖVŐM? 
1. Engem nem szeret senki igazán. 
2. Miért nem alakul ki párkapcsolatom? 
3. Meddig kell még várnom? 

2172. BIBLIAI MAGYARÁZATOK 
1. Nem értem a kánaáni asszony történetét (Máté 15-ben). 
2. A HANG nem a másvilág hangja: Lukács 16:19-31 szerint. 

2173. VÉDŐSZENTEMRŐL, ŐRANGYALOMRÓL 
1. Ki a védőszentem? 
2. Meglátogattak engem elhunyt lelkek? 

2174. MAGAMRÓL ÉS FIAMRÓL 
1. Életutamról kérdezem a HANG-ot. 
2. Kisfiam Dániel próféta védelme alatt áll? 

2175. MI TÖRTÉNT VELEM ÁLMOMBAN? 
1. Egyik álmomban keresztet rajzoltak homlokomra, ez óriási hatást tett rám. 
2. Egy másik álmomban csillogó tetejű piramist láttam, amely lefelé kopott 

volt. 



2176. KI ÉS HOGYAN INKARNÁLÓDIK? 
1. Lehetséges, hogy nagyanyám jelenleg a leányom? 
2. Édesapám most hol van? Vagy ő most a kisunokám? 

2177. HOGYAN VÉDEKEZZEK? 
Egy sugárzást kibocsátó ellen hogyan kell védekezni? 

2178. NYUGTALAN ÉS BIZONYTALAN VAGYOK NÉHA 
1. Nem találtam még meg a páromat. 
2. Vizsgáim alatt leblokkolok. 
3. Betegségemből kigyógyulhatok-e? 

2179. MILYEN VAGYOK AZ ÚR ELŐTT? 
1. Megtisztultam-e korábbi vétkeimtől? 
2. Jézus utját járom-e? 
3. Kezelhetem-e embertársaimat? 

2180. HÁROM JOGOS KÉRDÉS 
1. Figyelmeztetésem ellenére feleségem elvesztette pénzünket. 
2. Fülemmel valami nincs rendben. 
3. Megkapom-e azt, amit kérek? 

2181. MIKOR TÉR MEG FIAM? 
1. Látomásomról kérdezem a HANG-ot. 
2. Megtér-e valaha legkisebb fiam? 

2182. HATALMAM VAN GYÓGYÍTANI? 
1. Jézustól hatalmat kaptam gyógyításra? 
2. Újjászülettem-e? Lélekkeresztelt vagyok-e? 
3. Szeretném, ha Jézus tovább tanítana! 

2183. NEM VAGYOK ELÉG RUGALMAS 
1. Párkapcsolataim eddig sikertelennek bizonyultak. Miért? 
2. Miért tudok nehezen beintegrálódni egy közösségbe? 
3. Véleményt kérek az „Abszolútumba integráló” mozgalomról. 

2184. LEHETSÉGES A CSAK NEKEM SZÓLÓ TANÍTÁS? 
1. Csak nekem szóló biztatást kérek! 
2. Újjászülettem már? 
3. Féltem szeretteimet és magamat is. 

2185. HÁROM VONATKOZÁS ÁTVILÁGÍTÁSÁT KÉREM! 
1. Mit tehetek egy hozzám közel álló személy érdekében? 
2. Mit kell tennem családomért? 
3. Mit kell tennem vállalkozásom sikeréért? 



2186. BETEGSÉGRŐL, GYÓGYÍTÁSRÓL 
1. Gyógyulást és a gyógyítás adományát kérem! 
2. Álmomban a Szentlélek akart szólni hozzám. 

2187. AZ ÚTRÓL 
1. Helyes-e az út, amelyen járok? 
2. Jól kezelem magamat? 
2. Az a gyógyító, akihez járok, hiteles-e? 

2188. MI A LEGFONTOSABB A HÁZASSÁGGAL KAPCSOLATBAN? 
1. Miért kellett egyik barátomnak így eltávoznia közülünk? 
2. Milyen megfontolások szükségesek egy házassághoz? 

2189. MIKOR ÉS HOGYAN ÉRTÉKES A SZENVEDÉS? 
1. Hogyan tudok másokat építeni a kapott karizma által? 
2. Újra műteni akarnak! 

2190. MENNYIBEN FELELEK FÉRJEMÉRT? 
Vissza kell fogadnom férjemet? 

2191. A SZEMÉLYRE SZÓLÓ ÜZENET MIÉRT PROBLÉMA? 
1. Szeretnék személyes üzenetet kapni Jézustól! 
2. Megkötözött vagyok szüleimmel? 

2192. MITŐL VÁLIK VALAKI AZ ALKOHOL RABJÁVÁ? 
1. Betegségem hogyan szüntethető meg? 
2. Miért vannak alkoholisták a családban? 
3. Hogyan biztosítsam jövőm számára a nyugalmamat? 

2193. KINEK ÁRTHATNAK AZ ÁRTÓ ERŐK? 
1. Nem tudom elhinni, hogy Jézus mindig csak tilt. 
2. Már én is a feketékhez tartozom? 
3. Álmunkban árthatnak nekünk az ártó erők? 

2194. NINCS ÁLDÁSOD AZ ÉLETEMEN? 
1. Apámmal felvétettem a szentkenetet. De utána nem gyónt. 
2. Akivel együtt élek, azzal nem esküdhetek meg! 

2195. VELED SZENVEDEK! 
1. Miért nem szűnnek fájdalmaim? 
2. Milyen módon akarsz megnyilvánulni az életemben? 

2196. NEM AKAROK TÖBBÉ INKARNÁLÓDNI! 
1. Mit kell tennem, hogy ne inkarnálódjak többé? 
2. A dadogásomat le tudom-e vetni egyszer? 
3. Szeretnék én is őrangyal lenni! 



2197. FELTÉTLENÜL ÜDVÖZÜLNI AKAROK! 
1. Hogyan kell élnem, hogy üdvözüljek? 
2. Hogyan viselkedjem környezetem reagálásaira? 
3. Hogyan tudjak többet Istenről, vallásról? 

2198. NEM MAGAMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT 
Egy asszonyról kérdezem a HANG-ot, aki már második élettársát is el akarja 

hagyni, s fiát, ha nem tanul jól, elküldi az apjához, aki részeges. 

2199. MIRE VALÓ A MÉDIUM?! 
Jézus tudja problémáimat. 

2200. FÉRJEM MEGTÉR VALAHA? 
1. Férjem elhagyott bennünket. 
2. Rájön férjem, hogy mi az igazi érték? 

2201. MI VAN ELHUNYT FÉRJEMMEL, AKITŐL ELVÁLTAM? 
Elvált férjem meghalt. Utána mi lett vele? 

2202. JÖVŐMRŐL 
1. Meg tudom valósítani mindazt, amiben hiszek? 
2. Megszólalhat bennem is a HANG? 
3. Megteremtődhet-e a lelki harmóniám? 

2203. KAPCSOLATOM VAN KÜLÖNBÖZŐ SZELLEMEKKEL 
1. Jó szellemmel vagyunk-e kapcsolatban? 
2. Gyógyításért, jóslásért elfogadható-e pénz? 
3. Tartogat felemelkedést számunkra a jövő? 

2204. KI SEGÍT NEKEM? 
1. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni! 
2. Végezzek-e Egyetemes Energia tanfolyamot 3-4. szinten? 
3. Angyal vagy ördög az, aki eddig segített? 

2205. GYAKRAN LEBÉNÍT A FÉLELEM! 
1. Istentől való kapcsolatot szalasztottam el? 
2. Egy álomról, amelyben tó partján sok hal jött hozzám. 
3. Miért félek dönteni? 

2206. EGY ISKOLÁRÓL KÉREK VÉLEMÉNYT! 
1. Hiteles-e egy iskola tematikája? 
2. Jézustól kapom az inspirációkat? 
3. Milyen változást idézett elő bennem egy avatás? 

2207. KISLÁNYOMRÓL 
1. Miért fél kislányom elalvás előtt? 
2. Miért bántja kistestvérét? 



3. Hogyan tudnék neki segíteni, hogy jó irányban változzon? 

2208. SZERETNI ÉS SZOLGÁLNI AKAROK! 
1. Szeretném megtalálni az Utat, az Igazságot. 
2. Hogyan szolgálhatom jobban embertársaimat? 
3. Bűn-e a tenyérelemzés? 

2209. SEGÍTENI SZERETNÉK TÁRSAMON ÉS MAGAMON! 
1. Férjem betegségén hogyan segíthetek? 
2. Saját lelki sebeimre kérek gyógyulást! 

2210. TÁMOGATOD-E TERVEMET? 
1. Ismersz-e engem, Atyám? 
2. Támogatod-e tervemet? 
3. Meggyógyulhat-e gyermekem? 

2211. LEÁNYOM JÖVŐJÉRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 
Leányom sorsáról kérdezem a HANG-ot. 

2212. RÖVID ÖNÉLETRAJZ 
Leírom röviden sorsomat, kapcsolataimat. 

2213. A FELTÁMADÁSRÓL 
1. Egy vállalkozásomra kérem áldásodat! 
2. Őrangyalommal álmomban találkozhatom? 
3. A feltámadásról kérdezem a HANG-ot. 

2214. ISTEN PARANCSOLHAT GYILKOSSÁGOT? 
1. Isten akarta, hogy a zsidók öljék meg a bálványimádókat? 
2. Mária fogantatása hogyan történt? 
3. A Szentháromságról kérdezem a HANG-ot. 

2215. SOKSZOR RÁGALMAZNAK! 
Sokan és sokszor rágalmaznak. Mit tegyek? 

2216. HOGYAN TOVÁBB? 
1. Feladatom a gyógyítás? 
2. Hogyan lépjek tovább? 
3. Mit kell tennem házasságomért? 

2217. SZERETNÉK TALÁLKOZNI JÉZUSSAL ÉS MÁRIÁVAL! 
1. Sok ember nem hajlandó elolvasni a HANG-ot. 
2. „A szeretet mágiája” című könyvről kérek véleményt! 
3. Szeretnék találkozni Jézussal és a Szűzanyával! 

2218. FOG RENDESEN BESZÉLNI GYERMEKÜNK?! 
Hat éves kislányunk csak pár szót tud beszélni. 

 



ELŐSZÓ 

 
Két évvel ezelőtt kéréssel fordultam Önhöz, ma köszönettel. Közölje levelemet 

teljességgel a krisztusi Hanggal. Levélben írt imában mondok köszönetet, Uram! Az 

elmúlt években ezerszer feltéve a kérdést: „mi az ember?”, egyre mélyebben 

tekintettem önmagamba. Mindaddig, amíg fel nem ismertelek Téged, Uram! 

De ez nem csak a hit által megragadott állapot. A racionális és ezoterikus tudással 

felhalmozott szellemi anyag szintézise, lényeglátása. Ezért a lényeglátásért – amelyet 

két évvel ezelőtt üzenetedben áldásként kaptam - mondok emelt fővel köszönetet. Soha 

azelőtt ilyen mértékben nem éreztem kerek egész voltomat, pedig rokkant 

nyugdíjasként élek. Szellemi tágulásom eredményeként van erőm támogatni másokat. 

A békési könyvtárat anyagiakban is. 

A vallások azonos magjain túl a tudomány is egyre inkább közelít ahhoz az 

alaptételhez, amit az ezoterikus tudás fel-felvillant: 

Isten célja az ember, az ember célja Isten. Ezért értünk ma az evolúcióban az 

ökoszisztéma csúcsára. Egyik társam tömör megfogalmazását igyekszem teljességgel 

magamévá tenni: Azért vagyunk itt, hogy ne meghódítsuk, hanem magunkhoz öleljük 

a Földet! 

Külön köszönetet mondok, amiért elmúlt életeim eredményét is részben 

segítségemre adtad. Tudom, híresek, ismertek voltak a mai helyzetemmel szemben. 

Éppen ez volt a leckém. A személyiséget, a mai tudati formát újra és újra legyőzni, 

engedelmeskedni a lelkiismeretembe beleírt törvényeknek. Abszolút értelemben nincs 

szabad akarat, csak folytonos fejlődés, közeledés. 

1995. szeptembere óta verseket írok. Rendezett, feltörő meditatív állapotban indul. 

Ma tudom, nem én írom e verseket, azok írnak engem, kijelölik az utamat. Szemben a 

mai irodalmi átlaggyakorlattal – az én mindhárom tudás – ismeret sűrítéseként 

fokozatosan építkező dolgokat írok. Megfogalmazva a kibontakozó Egyetemességet. 

Az itt és most élő, lefedettségét fel nem ismerő emberre akarok tűhegyesre csiszolt 

mutatóujjal rámutatni. Nekem, ami túlságosan emberi, már idegen tőlem. Kérem 

társamat, olvassa el egyik versemet, a fentiek tartalmát így is alá akarom húzni. 

Ha mondanivalód van hozzám, külön megköszönöm, a lelkész úrnak hagytam 

válaszborítékot. 

Köszönöm meghallgatásom, Veled, általam, bennem van az Úr. Ámen. 

 

Békés 

1996. december 29. 

  



Január 11. 

 

A vershez 

 

Vers gyere! 

Taníts engem 

Legyél álmom 

Legyél belső fényem 

Légy mai lámpásom 

Mutasd meg gyökerem 

Hagyjuk tegnapi énem 

Legyél holnapi látomásom 

Légy ható haladásom 

Nekem is tetsző építményem 

Megtalált eszközöm, formám 

Hites, emelt fejű szolgám 

Vezess az érzések kapuin át 

Elmondjam az örök felfakadók szavát! 

 

A. István 

 

Eleget téve testvérem kívánságának, szeretettel mondok köszönetet minden kedves 

HANG-olvasónak, s kérem az elinduló évre is mindannyiukra Isten áldását, a 

Szentlélek kiáradását szeretetben, örömben és békében! 

 

Testvéri szeretettel 

 

Dombi Ferenc 

Inárcs 

1997. január      

  



2118. FONTOS SZÁMOMRA A TESTI EGÉSZSÉG! 

Kérdező: 

Egészségemmel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Az egészség nem a test problémája! Mindenki betegen születik, hogy földi élete 

folyamán rátaláljon az egészségessé válás útjára! De mint minden, ami a földi ember 

életének lényegéhez tartozik, úgy a testi egészség is belülről kell hogy elinduljon, és 

nem kívülről! 

Tudnod kell, hogy már születésed előtt vállaltál egy olyan sorsvonalat, amelyen el 

kell indulnod abban az irányban, amelyben rátalálhatsz arra a boldogságra, amelyre 

téged a VÉGTELEN SZERETET megteremtett. Tehát annak irányában kell haladnod, 

amelyet Én eléd éltem! Nem járatlan úton, hanem az Általam kitaposott úton találod 

meg először a benső világod gyógyulásának, majd pedig a testi gyógyulásnak is a 

receptjét. 

Két szempontnak nagyon világosan kell állnia előtted. Az egyik Isten szempontja, 

a másik a te szempontod. 

Isten boldogságra teremtett, és lelkiismereted által lépten-nyomon tudomásodra 

hozza azt, hogy csak azon az úton élhetsz békében magaddal – ez tulajdonképpen a 

boldogság – ha békében vagy az Isten által számodra ismertté vált isteni renddel, 

vagyis az Istennel! 

A magad szempontjából önfegyelemmel rá kell szorítanod magadat arra, hogy csak 

úgy lehetsz boldog, ahogy azt az Isten akarja, és erősen tudatosítanod kell magadban 

azt, hogy Isten bőséges lehetőséget és erőt ad arra, hogy úgy légy boldog, ahogy Ő 

akarja. 

A boldogságodat illetően egyetlen dolgot Isten sem tehet meg helyetted! Nem 

alakíthatja át gondolkodásodat! Ezt neked kell felvállalnod. A gyakorlatban ez annyit 

jelent, hogy esténként meg kell tudnod fogalmazni magadnak azt, hogy miért volt jó 

neked, miképpen szolgálta az elmúlt nap a boldogságodat!? Ahhoz semmi kétség nem 

férhet, hogy ezt tette! Neked csak meg kell ezt látnod, és hálát kell ezért adnod! 

Természetessé kell válnia benned annak a valóságnak, hogy téged csak jó érhet, ha 

istenszerető vagy, mert az istenszeretőknek minden a javukra válik! Ahogy erre 

ráneveled magadat, úgy fogsz gyógyulni lelkileg, és ennek természetes következménye 

lesz az, hogy testileg is olyan állapotba kerülsz, ami a legmegfelelőbb számodra 

szereteted, tehát boldogságod ápolására! 

Ha komolyan veszed lelked gyógyító kezelését, akkor hamarosan rájössz arra, 

hogy a senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás és a másokért élés, másokat 

szolgálás a boldogság útja. Ha ezt az utat vállalod, akkor már nem is érdekes, hogy mit 

eszel, mit iszol, mert belülről fogsz ráérezni arra, hogy mikor mit kell enned, innod, és 

mit nem kell enned, innod! 



A lélek gyógyulása mindig az Isten országának és annak igazságának keresése. Aki 

ezzel foglalja el magát, az meg fogja tapasztalni azt, amit Máté 6:33-ban olvashatsz. 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2119. GYŰLÖLET ÉL BENNÜNK! 

Kérdező: 

1. Férjem haláláról szeretnék hallani valamit! 

2. Gyűlölet él bennünk egyik ellenségünk iránt. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ha szíved nyugalmát meg akarod találni – márpedig meg akarod, ezért Fordultál 

Hozzám –, akkor Számodra nem az a fontos, hogy mi volt férjed halálának közvetlen 

oka, hanem az, hogy egyáltalán miért kellett meghalnia. 

Ha el tudod fogadni azt, hogy minden ember, aki megszületik, már bizonyos 

tervvel jön a világra, s e terv megvalósítására kell törekednie, akkor elfogadod azt is, 

hogy férjednek vállalnia kellett azt a hűséget a benső késztetéséhez, amelynek olyan 

vége lett, amilyen lett. 

Sokszor elhangzott már a Földön az, hogy az Isten görbe vonalakkal is tud egyenes 

sorokat írni. Ez azt jelenti, hogy annak, aki hű akar maradni lelkiismeretéhez, még a 

legfájóbb keresztek is erősíteni képesek hordozójában azt a bizonyosságot, hogy a földi 

élet egy olyan előkészületi hely, ahol a szereplők nem maguk szabják meg 

életvitelükhöz, szerepükhöz a kellékeket. 

2. Ha el tudod fogadni az előbb elmondottakat, akkor már csak annyit kell 

hozzátenned ehhez magadban, hogy azok, akik tudatosan ártani akarnak másoknak, 

saját maguknak ellenségei, mivel senki sem képes saját lelki békéjét felépíteni mások 

szenvedésének okozása által. 

Összegezem tehát: Aki Hozzám akar tartozni, annak tudnia kell, hogy számára Én 

a körülményeknek is az Istene vagyok, tehát mindent javára fordítok! Aki pedig mások 

életét pokollá akarja tenni, az saját lelkében gyújtja meg a pokol tüzét a maga számára, 

és nem annak lelkében és nem annak számára, akit boldogtalanná akar tenni. 

Benned addig talál táptalajt a gyűlölet, amíg be nem látod, hogy ezzel annak a 

malmára hajtod a vizet, aki bántani akar téged. Tehát az ő szándékát, célját segíted 

megvalósulni, mivel ő azt akarja, hogy neked rossz legyen. Ha majd azt látod, hogy a 

megbocsátás által te jársz jól, s ő tovább szenvedhet saját poklában mindaddig, amíg 

rosszat akar, akkor minden erőddel azon leszel, hogy tudj megbocsátani, tehát azon 

leszel, hogy a Mennyország ragyogjon föl benned az Én jelenlétem által! 

Hidd el, hogy mindenben csak Én vagyok a megoldás, mert Én vagyok a boldog 

ÉLET! Ha ezt nem hiszed el, Én akkor is szeretlek, de segíteni nem tudok. Csak a 

hívőnek lehetséges minden! Én csak a szeretet körén belül vagyok mindenható, 

boldogító. A szeretet körén kívül nem létezem! 



Főleg most, születésnapom küszöbén, nagyon szeretném odaajándékozni Magamat 

neked. 

Én vagyok az égi béke a földön! 

Megáldalak az IRGALOM LELKÉVEL!  « 

2120. MI ÉRTELME VAN SZENVEDÉSEIMNEK? 

Kérdező: 

1. Miért nem tudok imádkozni? 

2. Mi Jézus terve velem? 

3. Miért szenvedtem három évig? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Te az eddigi életed folyamán eljutottál arra a lelki szintre – és ebben sokat 

jelentett az a szenvedés, amit át kellett élned – amely szinten nem képes megelégedni 

egy lélek azzal, hogy bizonyos imákat elmondjon, bizonyos szertartásokon részt 

vegyen. 

A HANG 1. könyvében megtalálhatod a párbeszéd-imának azt a formáját, amely 

nagyon tudna segíteni neked abban, hogy úgy találj magadra, hogy Rám találsz, s úgy 

találj Rám, hogy magadra találj! 

Tehát a hiteddel és bizonyos tudatlanságoddal van a baj. Hitedet meg kell 

erősítened, tudatlanságodat el kell kezdened fölszámolni! 

Csak annyit kell elhinned, hogy Én nemcsak mint hallgatód vagyok benned, hanem 

szólni is kívánok hozzád, ha te Nekem erre tevékenyen lehetőséget adsz. Ez azt jelenti, 

hogy elkezdesz magadnak mondani olyan mondatokat, amelyek téged – belülről érzed 

– építenek, buzdítanak és vigasztalnak! El kell hinned, hogy ezeket a mondatokat, bár 

te fogalmazod, de Én sugallom őket! Csak annyit kell elhinned, hogy minden jó Tőlem 

jön! Ez azért sem lehet számodra már nehéz, mert gyakran megtapasztalhattad, hogy ez 

így van! Biztos, hogy az ősellenség el akar majd bizonytalanítani téged, mondván, 

ezeket te találod ki. E kísértést le kell tudnod győzni. Ennyi alázat kell hogy legyen 

benned! 

A hit, mint minden életrevaló képesség, csak gyakorlás által növelhető. Tégy úgy, 

mintha hinnél! A gyakorlatban ez a hit! Ha elolvasod a HANG 1. kötetében ezt a részt, 

akkor már könnyen megértheted a második kérdésedre adandó válaszomat is. 

2. Minden áldott nap pontosan ezt szeretném elmondani neked párbeszéd-ima 

formájában a reggeli imáidban! Ezt is jelenti az, hogy tevékeny módon kell 

lehetőséged adnod Nekem arra, hogy utat tudjak mutatni naponta neked, hogy naponta 

meg tudjam fogalmazni számodra azt a tervemet, amely tudomásodra hozza, hogy mire 

kell naponta használnod idődet, szeretetedet és pénzedet! Tehát azt, hogy mit kell 

tenned, hogy hogyan kell tenned azt, amit tenned kell, és anyagi téren hogyan kell 

gazdálkodnod. 



3. A szenvedés a legjobb eszköz arra, hogy önismeretre jussatok! Még a 

kárhozottaknak is pontosan azért jó a földi halál, mert általa jutnak olyan önismeretre, 

amilyenre itt a Földön nem jutottak, mert nem akartak. Aki a boldogság helyett a 

bódultságot választja, az egészen biztos lehet abban, hogy Isten kegyetlen kegyelmei 

előbb-utóbb meg fogják értetni vele, hogy senki sem lehet boldog másképpen, csak 

úgy, ahogy azt Isten számára megtervezte. Azok pedig, akik Isten szeretetében élve, 

tehát nem bódultságuk folytán kerülnek a szenvedések őrlőmalmába, azok éppen a 

szenvedéseikben hozzák felszínre azt a szeretetet, ami képes szebbé, jobbá tenni a földi 

élet poklát! 

Nagyon szeretlek! Én, az égi béke a földön! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2121. MI A FORRÁSA BETEGSÉGEMNEK? 

Kérdező: 

1. Betegségemnek mi az oka? Meggyógyulhatok-e? 

2. Elfogadjam az alternatív gyógymódokat? 

3. Jellememről kérdezlek, Uram! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Betegséged karmikus eredetű. Most elmondom, hogy ez mit jelent. 

Mielőtt megszülettél, egy olyan sorsvonalat választottál magadnak, amelyen a 

legoptimálisabban tudod majd önmagad önátadása által elfogadni az újjászületésedet, 

amely újjászületés nélkül nem juthat be senki a mennyek országába (János 3:3). 

E sorsvonalon ott volt már számodra az a szenvedés-csomag, amely felvállalására 

igent mondtál. Azért mondtál rá igent, mert világos volt előtted az a forrás, amelyből 

mindig meríthetsz erőt e szenvedés-csomag elviselésére. A te részed ennyi. Az más 

dolog, hogy Én, amikor jónak látom, tehát olyankor, amikor a nagy egészet látva erre 

az idő elérkezik, akkor teljesen meg fogom szüntetni szenvedéseidet, mivel a te 

hozzáállásod ezt lehetővé teszi Számomra azzal, hogy bízol Bennem, tehát 

gyakorlatilag igénybe veszed az erőforrást! 

2. Részedről mindenféle gyógymód elfogadása nemcsak megengedett, de 

kifejezetten ajánlatos is! Igen, mert így teszed lehetővé Számomra, hogy jelezzem és 

gyógyulásoddal lepecsételjem annak a gyógymódnak Számomra itt és most értékelhető 

megjelenését, amelyet így másoknak is lehet ajánlani, ha gyógyulni akarnak. 

3. Jellemedről a reggeli és az esti imáidból kaphatod meg azt a felismerést, amire 

szükséged van. Most nem kötött szövegek elmondására gondolok, hanem arra, ami az 

ima lényege! Ez pedig lelked Istenhez emelése! Ha gyakorlod a párbeszéd-imát, akkor 

tiszta képet tudok adni magadról, Magamról! 

Nagyon szeretlek! Bízom benned, bízzál Bennem! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 



2122. FÉLEK A JÖVŐMTŐL! 

Kérdező: 

1. Mi által gyógyul meg a lábam? 

2. Félek, hogy magatehetetlen leszek. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ma már az orvostudomány is egyre többet foglalkozik azzal a gondolattal, hogy 

nem a betegséget kell gyógyítania, hanem a beteget. 

Beteg az, aki testén fájdalmasan valami rendellenességet tapasztal. Legtöbb beteg 

úgy gondolja, hogyha megszűnik e fájdalmas rendellenesség, akkor ő egészséges. Nem 

így van! Ha egy úgynevezett testi betegséget a testen megszüntetnek, akkor e betegség 

előbb-utóbb más formában fog majd megjelenni. Minden betegségnek sokkal nagyobb 

mondanivalója van, mint azt általában az emberek gondolják! 

Minden testi betegség egy olyan talentum, olyan lehetőség, amely valami nagyon 

fontos dologra akarja ráirányítani a beteg figyelmét. 

A te lábfájásod részben karmikus, részben pedig nevelő célzatú. Karmikus 

annyiban, amennyiben rákényszerít arra, hogy ezt az állapotodat is tanuld meg kezelni 

erővel, bölcsességgel, önfegyelemmel. Nevelő célzatú olyan értelemben, hogy jobban 

ránevelődsz mások szenvedésével való azonosulásra, tehát az empátia-készség jobban 

ki tud így fejlődni benned. De nevelni akar téged arra is, hogy jobban bízd Rám 

magadat! 

Ha lelkedben Rám találsz, mint erőforrásra, és bölcs önfegyelemmel aláveted 

magadat a különböző gyógymódoknak, tehát ha okosan kezeled ezt saját lelked 

hasznára, akkor nemcsak szeretetben és alázatban fogsz növekedni e lábfájásod által, 

hanem lelki egészséged folytán értelmét veszti életedben ez a testi lábfájás, és így az 

teljesen meggyógyul. Ez a gyógyulás már igazi gyógyulás lesz. Mert maga a beteg, 

tehát te magad, bensőleg kiszolgáltattad magadat Nekem – éppen lábfájásod folytán – s 

Én akkor úgy működhetem benned, ahogy Én azt a te örök boldogságod érdekében 

jónak látom. 

Tömören így tudnám megfogalmazni azt, ami a lényeg: Ne te akard irányítani 

gondviselő szeretetemet, hanem add meg magad az Én gondviselő szeretetem 

irányításának. 

2. Az eddig elmondottak már e második problémádra is választ adnak. Sokkal 

jobban szeretlek Én téged annál, semhogy pont akkor hagynálak magadra, amikor a 

legnagyobb szükséged lesz Rám! Ha szeretsz Engem, akkor el kell fogadnod azt, hogy 

Én a körülményeidnek is az Istene vagyok, vagyis el kell fogadnod az Én 

mindenhatóságomat! 

Nyilvánvaló, hogy ezt most csak HITBEN tudod elfogadni. De hozzátartozik a 

földi élet természeti rendjéhez az, hogy amit a jövőben majd megtapasztaltok, azt a 

jelenben hitben kell elfogadnotok! Csak az ilyen hit képes a jövőben 

megtapasztalásokat eredményezni! 



Nagyon szeretlek! Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2123. SOK A ZAVARÓ TANÍTÁS! 

Kérdező: 

1. Az ufonauták bukott angyalok? 

2. Sok a zavaró tanítás. Hogyan lehet tájékozódni e téren? 

3. Egy fényes pont közeledett felém egyre világítóbban. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Teljesen mindegy, hogy minek mondod az ufonautákat. Akár jó angyalok, akár 

bukott szellemek, a lényeg a következő: 

A bukott szellemek, az ártó erők nem képesek elérni azt az energiaszintet, vagy 

ahogy mondjátok, azt a rezgésszámot, amely által negatív módon megérinthetnék 

azokat, akik szeretnek Engem! A jó szellemek, az angyalok, viszont képesek 

letranszformálni magukat az Engem szeretők szintjére, s így nagyon tudnak segíteni 

nektek! Ez tehát a lényeg! 

2. A sok zavaró tanításnak van egy nagyon jó hatása rátok. Ez pedig az, hogy 

rákényszerít benneteket a gondolkodásra! Rá kell jönnötök arra a kitüntetésre, hogy 

partnereim vagytok, és arra a felelősségre, hogy következményei vannak 

döntéseiteknek! 

Egy általános elvet tudok adni, amely segít fölébe emelkedni a szellemi 

zűrzavarnak. Tanulmányozd az evangéliumaimat! Ha valamit nem értesz bennük, 

akkor ne nyugodj meg addig, amíg problémádra értelmet megnyugtató választ nem 

kapsz! Nektek adatott tudni az Isten országa titkait (Máté 13:11)! Ne egyezz bele abba, 

hogy ez vagy az misztérium, amit nem lehet megérteni! Ne egyezz bele abba, hogy 

értelmi belátásodat alávesd emberi tekintélynek. Legyen az a római pápa vagy bárki, 

csak akkor fogadd el irányítását, ha azt értelmesnek, jónak látod a magad számára! 

Csak a hatalmukhoz minden áron ragaszkodók gondolják magukat egyfolytában 

tévedhetetlennek! Csak ezek féltenek, szeretnek téged úgy, hogy büntetni kezdenek, ha 

nem úgy gondolkodsz, mint ők. Csak azok, akik nem szolgálni akarnak téged, hanem 

uralkodni akarnak rajtad, kívánják, hogy ne a lelkiismeretedre hallgass, hanem rájuk. 

Persze ehhez nagyon hozzásegít benneteket az a szellemi restség, amely szívesebben 

engedelmeskedik, mint gondolkodik, mert ez kényelmesebbnek, kevésbé felelősnek 

tűnik. De ez nem az Én világom! 

3. Minden külső látomás, esemény, jel arra való, hogy eszköznek használd 

szereteted kibontakozásában. A Szentlélek nem a rendkívüliség lelke, hanem a REND 

lelke. Ezért minden kívülről jövő rendkívüliséggel szemben legyetek óvatosak! 

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!  « 



2124. BÜNTET AZ ISTEN! 

Kérdező: 

1. Nincs szeretetkapcsolat az egyik gyermekem és énközöttem. 

2. Isten büntetése ér gyermekemen keresztül? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ami kétoldalú, az kétoldalú! Neked szabaddá kell válnod gyermekedtől még 

akkor is, ha most azt éled meg, hogy valamikor szeretetlen voltál vele szemben. Szó 

sincs róla, hogy bárkinek is joga lenne szemrehányást tenni másnak egy vagy sok 

megbánt bűn miatt. Még a tékozló fiú testvérét is elmarasztalja az evangélium, mert 

megfeledkezett a legnagyobbról, arról, hogy örüljön a visszatért testvérének! 

A te gyermeked, bármennyire is vallásosnak tudja magát, nem megtért ember. Aki 

pedig nem megtért, attól nem lehet elvárni, hogy a Mennyországot képviselje, hogy 

szeretetet, örömöt és békét árasszon magából! 

Újra mondom! Szabaddá kell válnod gyermekedtől! Bármilyen nehéz, meg kell 

tanulnod, nem vezet lelked békéjének biztosítására az, ha keresed a vele való 

találkozást. Sem őt, sem családját nem szabad olyannak tartanod, mint akiknek te 

tartoznál! Kérned kell és be kell fogadnod a Szentlelket (Lukács 11:13)! Ahol a Lélek, 

ott a szabadság (2Kor. 3:17)! 

2. Azt pedig verd ki a fejedből, hogy a VÉGTELEN SZERETET valaha is bárkit is 

büntetni tudna! Ha Én arra szólítottalak fel benneteket, hogy nem hétszer, hanem 

hetvenhétszer-hétszer kell megbocsátanotok, akkor hogy is képzelhetné bárki is azt, 

hogy Isten rosszabb lenne annál, mint amit Én tőletek, mint jóságot, irgalmat 

megkívánok! 

Drága Gyermekem! Tanuld meg leoldani magadról azt a megkötözöttséget, amely 

abban áll, hogy fiad viselkedése, legyen az bármilyen, érinthetné a te boldogságodat. 

Isten lenne a legboldogtalanabb a világon, ha boldogságát mások magatartása 

befolyásolhatná! Te, aki Isten képére és hasonlatosságára teremtődtél, szintén olyan 

boldogságra, benső békére teremtődtél, amelyet csak magad akadályozhatsz meg 

magadban megkötözöttségek által. 

Amint minden tárgy, ha szabaddá válik, akkor természeténél fogva a Föld 

középpontja felé hull, úgy az, aki megkötözöttségeit leoldja, természetszerűen az Én 

szívemre talál, az Én szívemre hull! 

Megáldalak a SZERETET SZABADSÁGÁVAL!  « 

2125. MIT JELENTENEK LÁTOMÁSAIM? 

Kérdező: 

1. A különböző színes látomásaim mit jelentenek? 

2. Súlyos betegség után egy lebegő érzés vett erőt rajtam. 

3. Sajnáltam, hogy vissza kell térnem a szenvedés földjére. 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A tudatod és tudatalattid között fellazult gát hatására olyan hangulati elemek 

vették át a különböző képek, színek irányítását, amelyek az említett tanfolyam 

elvégzésének pozitív értékelését igazolták! 

2. Minden betegség arra irányul elsősorban, hogy megfelelő önismeretre juttassa a 

beteget. Akit egy betegség megkérdez, az, ha akarja, ha nem, kénytelen válaszolni, 

reagálni arra, ami őt érte. Minden betegségnek a leglényegesebb kérdése az, hogy mit 

jelent számára a boldogság, mit jelent számára az, hogy Isten őt boldogságra 

teremtette. Aki elfogadja azt, hogy Isten valóban képes egy beteget is boldogítani, 

annak már csak azt kell megkeresnie, hogy hogyan boldogíthatja Isten azt, aki szenved. 

Ebben az állapotban DÖNTŐ a beteg válasza! 

Ha olvasgatod az evangéliumokat, akkor alig találsz olyan helyet, ahol ne a 

szenvedőt mondtam volna boldognak! Egyértelmű tehát, hogy a boldogság nem a test 

állapotától függ. Bár a boldogságtól nagyban függ a test állapota! Ez azt jelenti, hogy a 

testi betegségből történő kiút azonos a benső békének, a Földön elérhető igazi 

boldogságnak megélésével. 

Benső békéje viszont csak annak van, aki megéli, elhiszi azt, hogy Én benne élek, 

és ő békében van Velem! Tehát minden testi baj megszüntetése belülről indul el 

azáltal, hogy egymásra találtunk, talán éppen a betegség, a szenvedés által! 

3. Teljesen megértem érzéseidet! Az a rideg valóság, ami körülvesz benneteket, 

szinte maga a pokol! „Alászállani a poklokra”, bizony nem kellemes vállalkozás! 

Számomra is életem egyik legnagyobb vállalkozása volt! Az a világ, amely körülvesz 

benneteket, nem az Én világom! Éppen ezért pusztulásra ítélt világ! Én mégsem azért 

imádkoztam az Atyához, hogy vegyen ki benneteket e világból, hanem azért, hogy 

óvjon meg benneteket a gonosztól (János 17:15). Tehát azért imádkoztam, hogy 

képesek legyetek benső világotokat megóvni a külső világ ártó hatásaitól. Azért 

imádkoztam, hogy ne győzzön le benneteket a rossz, hanem ti győzzétek le a rosszat a 

Jóval, tehát Velem! 

Az a szeretet, amellyel Én téged szeretlek, szenvedéseid közepette is olyan 

erőforrás lehet számodra, mely által boldognak, irigylésre méltóan boldognak élheted 

meg magadat még szenvedéseid közepette is! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2126. TÖREKEDJEM HÁZASSÁGRA? 

Kérdező: 

1. Mi akadályozza lelki fejlődésemet? 

2. Vállalt feladatomat házasságban vagy anélkül tudom teljesíteni? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



1. Lelki fejlődésednek egyedüli akadálya te lehetsz. Bizonyos éberség hiánya, 

bizonyos felületesség, bizonyos túlméretezése akár erődnek, akár az előtted álló 

feladatnak, bizonyos bizalomhiányból származó félelem, és még sorolhatnám azokat a 

szempontokat, amelyek ha nem is akadályozzák, de nehezítik a lelkedet éltető életem 

kibontakozását. 

Elég, ha naprakész terveid vannak. A ti életetekben nem úgy van, mint egy ház 

építésekor, ahol először az egész ház tervrajzát el kell készíteni, s csak utána lehet 

érdemben hozzálátni a felépítéséhez. 

Nálatok úgy van, hogy a naprakész téglákat naprakész terv alapján kell egymáshoz 

illeszteni, s aki így tesz, az maga fog legjobban csodálkozni majd a végén azon, hogy 

Lelkem, aki irányította, milyen csodálatos palotát varázsolt azáltal, hogy hűségesek 

voltatok napi terveitek megvalósításához! 

2. Bizonyára úgy gondoljátok, hogy aki akar, az házasságra lép, aki akar, az pedig 

magányos marad. A látszat mindenesetre ezt mutatja. Az az ember cselekszik 

legjobban, aki sem egyiket, sem másikat nem szorgalmazza, nem erőlteti. A 

legelviselhetőbbek azok a házasságok, amelyekbe belesodródtak a házastársak. Sajnos, 

ilyen kevés van. 

Akkor teszed legjobban, ha az előbb említett naprakész tervet – tehát azt, hogy 

naponta mi a teendőd, és a Velem megbeszélt teendőnk hogyanját is megbeszéltük – 

elegendőnek tartod arra, hogy az Isten által elgondolt boldogságod útját járjad. Ha azt 

látom jónak, hogy házasságban szeressük egymást, akkor lehetővé teszem számodra, el 

fogom vezetni hozzád azt, aki mellett ezt a legoptimálisabban megteheted. De ha nem 

ezt látom jónak, akkor az lesz számodra a legoptimálisabb, ha egyedül élsz, és úgy 

szeretjük egymást! 

Csak így tud Isten abszolút első lenni életedben, tehát csak így élheted át már itt és 

most az Én békémet, az Én életemet! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2127. KIÉGTEM BELÜLRŐL! 

Kérdező: 

Kiégtem! Gyenge vagyok! Kérem Isten irgalmát! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Nincs igazad! A kiégett lelkű emberek nem írnak olyan levelet, amilyet te írtál! A 

kiégett emberek azok a menekülő emberek, akik képtelenné tették magukat az 

önmagukkal való szembesülésre. A kiégett emberek úgy adják át magukat különböző 

narkotikumoknak, kábítószereknek, hogy magukat megideologizálva hallani sem 

akarnak arról, hogy ők kiégtek! A kiégett emberek, míg magukat normálisnak 

gondolják, addig az enyéimet bolondnak tartják! 



Szó sincs hát arról, hogy te kiégett lennél! Csupán arról van szó, hogy ajándékaim 

helyett Magamat akarom adni neked! Sorsomban akarlak részesíteni. Ez pedig 

kitüntetés! 

Tudom, az enyéim között gyakran vannak olyanok, akik azt mondják, köszönik 

szépen, nem kérnek az ilyen kitüntetésből! De ilyenkor nincs igazatok! 

Én a saját szememmel látom életedet, és nem a tiéddel. És nem is vagyok hajlandó 

a tiéddel látni, mert akkor rosszul látnék! Bár te is az Én szememmel látnád a te 

életedet! Akkor látnád, hogy mennyire egyetlenem vagy te Nekem. Látnád, hogy 

valóban igaz: nem úgy szeretlek téged, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a 

világon! Ezért van csak EGY belőled! De nemcsak! Ezért vagyok Én miattad boldog! 

Csak egy kicsit is megértenéd, hogy a boldogságom vagy, azonnal és végleg elvetnéd 

magadtól azokat a sötét gondolatokat, hogy kiégett vagy, hogy gyenge vagy. Neked 

nem is kell kérned Isten irgalmát, mivel abban élsz! 

Látod! Eszeddel nem kérted a HANG válaszát, de szíveddel kérted, ezért küldtél 

válaszborítékot. Én nagyon hallom a szívetek hangját! Ezt hallom legjobban! 

Megáldalak!  « 

2128. VÁLLALJUNK MISSZIÓT KÜLFÖLDÖN? 

Kérdező: 

Vállaljunk-e missziós munkát külföldön? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Először beszélek egy ELV-ről, utána a kivitelezésről. 

1. Nincs annál szebb elhatározás és életátadás, mint az, ha valaki mindennek hátat 

fordít, aminek hátat fordíthat, és így követ Engem. 

Szegényeket szolgálni, ez az egyik legegyértelműbb kívánságom, amely 

kiolvasható az evangéliumaimból. Az ilyen vállalkozásban tisztán és csorbítatlanul 

megvalósul az, amit valamikor így fogalmaztam meg: „Amit egynek tettetek, Nekem 

tettétek!” 

Kivétel nélkül minden földi halandónak ezt kellene megcéloznia! Aki nem ezt 

teszi, az nem ismeri sem az Atyát, sem Engem! Lelkem leghőbb vágya az, hogy az Én 

odaadottságom bennetek saját odaadottságotokká váljék! 

Tehát csak áldásomat tudom adni az olyan gondolatra, elhatározásra, amelynek 

lényegéhez tartozik az olyan odaadottság, amiről ezt mondtam: „Aki elveszíti életét 

Értem és az örömhírért, megnyeri azt az örökéletre!” 

Elvben tehát az egyik legoptimálisabb formát választja saját lelkének boldogsága, 

üdvössége érdekében az, aki a szegények szolgálatába, szolgálatára áll! 

2. Ennek gyakorlati megvalósítása viszont nem mehet hűbelebalázs módjára! 

Azok az érvek, amelyek családi, rokoni, baráti körökben elhangzottak, inkább 

erősítik elhatározásotokat, semmint gyöngítenék. Amiket felsoroltál leveledben, 

annyira gyenguska, éretlen érvek, hogy nem kell, sőt nem is szabad ezeket komolyan 



venni. (Ilyenek: Gondoskodjon a szegényekről a kormányuk; ti magatokkal törődjetek; 

mi lesz öreg szüleitekkel, stb. Ezek mind nagyon komolytalan érvek!) 

Fontos viszont az, hogy először egy-két hónapra vagy hosszabb próbaidőre 

vállaljátok azt a környezetet, azokat a körülményeket, személyeket, munkát, amire 

Irántam való szeretetből ráteszitek az életeteket! Nem szabad hát azonnal és mindent 

felégetni magatok mögött! Ez nem kishitűség, hanem bölcsesség! Ha viszont csak a 

mindent felégetéssel vághattok bele, akkor ezt is vállalnotok kell, de erre 

ellenállhatatlan benső sürgetést kell hogy érezzetek! 

Tehát az okosság, az óvatosság, a bölcsesség nagyon fontos! Itt, a ti országotokban 

is vannak Teréz anya leányai! Ők is alkalmasak bizonyos tapasztalatok átadására. Ők 

is lehetnek eszközei az Én gondviselő szeretetemnek, hogy kitisztuljon bennetek az, 

hogy ki vagyok Én, kik vagytok ti, és milyen szolgálatra jelentkezhettek annak a 

Szentléleknek irányítása alatt, aki mint minden erő és bölcsesség forrása él bennetek. 

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!  « 

2129. SZERETNÉK JÓ GYERMEK MARADNI! 

Kérdező: 

1. Szüleimnek nem szimpatikus a vőlegényjelöltem. 

2. Szeretnék szüleimnek is jó gyermeke maradni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Azon ne csodálkozz, hogy szüleid más szemmel nézik választottadat, mint te! 

Szüleid azt látják, hogy veszítenek általa, te pedig azt, hogy nyersz általa! És ez így is 

van! A gyümölcs, ha jót akar magának, le kell hogy hulljon a fáról! A gyümölcsnek 

nem szabad ebből problémát csinálnia! A fa akkora problémát csinál ebből, hogyha 

másképpen nem megy, akkor külső erő kényszeríti őt ennek tudomásul vételére. Jön a 

hideg, a fagy, és akkor, ha akarja, ha nem, lehullatja még a leveleit is! 

Amint a szülői szeretet, úgy a gyermeki szeretet is csak bizonyos feltételek mellett 

szeretet. E feltétel pedig az, hogy egyiknek sem szabad átlépnie saját szabadságkörét. 

Kizárólag neked van jogod arra, hogy mint felnőtt ember, eldöntsd saját sorsodat! Ebbe 

még Isten sem szólhat bele úgy, hogy gátolhatna téged! Hát akkor hogyan 

szólhatnának bele szüleid!? 

2. Neked nem arra kell törekedned, hogy jó gyermeke légy szüleidnek, hanem arra, 

hogy jó gyermeke légy Istennek, aki lelkiismereteden keresztül feltétlenül irányítani 

akar téged! Te a szüleidet nem akkor szereted, ha azt akarod, amit ők, hanem akkor, ha 

azt akarod nekik, amit Én akarok! Én pedig egyértelműen azt akarom, hogy fájjon 

nekik az, ha nem azt akarják, amit Isten akar nekik! Akkor nem szeretném őket, ha 

nem fájna nekik az, ami Nekem fáj. Nekem pedig feltétlenül fáj, ha át akarják lépni 

szabadságkörüket. 

Te akkor vagy jó gyermeke szüleidnek, ha tanácsot kérsz tőlük, tanácsukat 

átgondolod, és nem az ő tanácsuk miatt, hanem a te belátásod szerint döntesz a magad 



élete felől. Ők nem azért neveltek fel téged, hogy te hálás légy nekik, hanem azért, 

mert e nélkül elkárhoztak volna! Ők sem és te sem felelsz másért, csak magadért! 

Számodra nem lehet fontosabb, mint az, hogy Bennem szíved békéjét megtaláld, 

megőrizd, és erről tanúskodj mások előtt is! 

Ha szüleid valóban szeretnek téged, akkor úgy fogadnak el, amilyen vagy, és 

jövendőbelidet is úgy fogadják el, amilyen! Ha nem ezt teszik, akkor sem téged, sem 

jövendőbelidet, sem Engem nem szeretnek, hanem csupán korlátolt önmagukat,és ez 

előbb-utóbb mindannyitokat megmérgezi! 

Légy hű Hozzám, és tégy úgy, ahogy akarsz! 

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

2130. ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL 

Kérdező: 

1. Újjászülettem-e már? 

2. Őrangyalomnak mi a véleménye rólam? 

3. Szeretnék tisztán látni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az eddig megjelent HANG-könyvek gyakran írnak az újjászületésről. Ha 

elolvasod ezeket, akkor tudni fogod, hogy mindaz, aki őszinte szívvel és amennyire 

csak képes, olyan átéléssel elmondja Nekem, hogy elfogad Engem Urának, 

Megszabadítójának, tehát ilyen vagy ehhez hasonló imában befogad Engem önmagába, 

arra azt lehet mondani, hogy ő megtért. Aki pedig megtért, azt az Én Lelkem újjászüli! 

Az Engem befogadásnak kijelentése akkor igaz, ha attól kezdve nemcsak legalább 

egyszer, ennek évfordulója napján megünnepli az újjászületett ezt a napot, az ilyen 

megtérését, de hozzálát ahhoz is, hogy az Én gondolkodásom szerint kezdi átalakítani 

saját gondolkodását. Ez utóbbi fölvállalása nélkül nincs megtérés, nincs újjászületés! 

2. Őrangyalod véleményét mindennap megkérdezheted tőle. A HANG első 

kötetében részletesen leírattam a párbeszéd-imának a módját. Párbeszéd-imában tisztán 

és világosan választ kaphatsz őrangyalodtól arra nézve, hogy megvan veled elégedve 

vagy sem! 

Így, a HANG válaszain keresztül nem is lehet véleményt mondani rólad, mivel 

naponta változhat a magatartásod, s ami az egyik nap igaz lehet, nem biztos, hogy a 

másik nap is igaz! 

3. Én is azt szeretném, ha tisztán látnál. Ez nem Rajtam múlik! Neked kell többet 

imádkoznod, gondolkodnod, tehát tanulnod Felőlem! A Biblia és a HANG-könyvek 

nagyon alkalmasak arra, hogy általuk tisztuljon látásod. 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 



2131. NEM ÉRTEM SORSOMAT 

Kérdező: 

1. Miért történnek velem, amik történnek? 

2. Miért kerültem kapcsolatba nálam sokkal idősebbel? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Véletlenek nincsenek! Ezt te is tudod. Azok az események, amelyek mindig 

keresztté formálódnak számodra, azért történnek, mert nem előtte, hanem utólag 

fordulsz Hozzám. Engeded, hogy sok-sok hatás érjen, s nem arra van legfőbb gondod, 

hogy Én helyeslem vagy nem helyeslem elgondolásaidat! A gyerekes magatartás nem 

azonos az Isten gyermekeinek magatartásával! Az gyerekes dolog, ha valaki engedi, 

hogy érzelmei, hangulatai irányítása alatt álljon. Az Isten gyermekeinek magatartását 

elolvashatod Lukács 9:23-25-ben. 

Drága Gyermekem! Ti az eget akarjátok irányítani földi vezérléssel, holott az volna 

rendjén, hogy vállaljátok azt, hogy titeket égi vezérlés irányítson! 

2. Minden ember képes nyitottságra és lezártságra egyaránt. Ha nem így lenne, 

akkor nem lenne sem tanulékonyság, sem hűség a világon. Az, hogy mindkettőből 

kevés van, azért van így, mert nyitottak vagytok olyankor, amikor lezártnak kellene 

lennetek, és zártak vagytok olyankor, amikor nyitottnak kellene lennetek! 

Ha nem lettél volna nyitott az említett kapcsolatra, akkor most nem lenne ez a 

kapcsolat. Az egészen biztos, hogy senki boldogsága nem épülhet másnak a 

boldogtalanságára! A házasság Isten gondolatában ezért monogám és egyszeri! 

Egyetlen házasságot is lehet boldogtalanná tenni, de elváltak házassága soha nem lehet 

felhőtlen. Egyetlenné csak egyetlent lehet tenni! Ennek belátására nem kell nagy 

szellemi erőfeszítést tenned! 

Ha valakit elhagytak, az megtalálhatja másikban szíve békéjét. De aki elhagyott 

valakit, az valamiképpen mindig menekülésben marad. 

Két ember kapcsolata annyiban lehet harmonikus, amennyiben Velem való 

kapcsolatuk élő, tehát döntéseikben mindig az a legfőbb szempont, hogy Általam, 

Velem és Bennem döntsenek életük, szeretetük kibontakozására. 

Ha a fentieket átgondolod, talán meg fogod érteni, hogy mit is jelent a megtérés, a 

gondolkodás-átalakítás, a Velem járás! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

2132. URAM, IRGALMAZZ! 

Kérdező: 

Bűnbocsánatot és bátorítást kérek! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 



Csak megbocsátó Isten van! Az Isten azért végtelen szeretet, mert mindig 

mindenkinek a legjobbat akarja. Istennek nem az fáj, hogy Őt megbántják, mint ahogy 

egy jó embernek sem az fáj, ha őt megbántják, hanem az, hogy aki bánt, az miért rossz, 

miért tesz önmagának olyan rosszat, amiért egyszer felelnie kell. Ez fáj annak, aki JÓ! 

Isten tehát azért szenved, mert szeret mindenkit, és ezért fáj neki az, hogy vannak 

olyan teremtményei, akik nem Őt, a szeretetet, hanem a Gonoszt, a gyűlöletet engedik 

be magukba, holott az csak boldogtalanságot tud teremteni azok szívében, akik oda 

beengedték őt. 

A félelmed a gonosztól nem más, mint tudatlanságod következménye. Tudnod kell, 

hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik. A gonoszok energiája nem árthat az 

Isten gyermekeinek. Ha árthatna, akkor ők erősebbek lennének, mint az Isten, ez pedig 

káromkodás! Istennél hatalmasabb, erősebb, jobb, végtelenül irgalmasabb senki sem 

lehet a világon! 

Bármi történik veled, arra kell gondolnod, hogy az miért jó neked! Nagyon 

természetes, hogy Én csak jót engedek meg az enyéimnek! Amit te rossznak látsz, az 

azért rossz neked, mert annak látod! Ha kérsz Engem, hogy segítsek neked meglátni a 

rosszban a jót, akkor segíteni fogok, és feloldódik minden félelem benned. 

Hidd el, hogy amíg az Enyém vagy, addig a Győztes oldalán állsz! Engem 

véletlenül nem lehet megtagadni! Ne félj hát attól, hogy te esetleg véletlenül 

megtagadsz Engem, s akkor már nem állsz védelmem alatt. Te az Enyém vagy és Én a 

tiéd! Ha ezt elhiszed, akkor át tudom adni neked az Én békémet! Nekem ez hő 

vágyam! 

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

2133. NÉHA SOK A SZERETETEM 

Kérdező: 

1. Sorozatban érnek a bajok. 

2. Sok szeretet gyülemlett fel bennem. Hogyan adjam ki? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Amit te „bajok”-nak mondasz, azok olyan talentumok, lehetőségek, amelyeknek 

helyes felhasználása gyorsítani tudja lelki fejlődésedet, s helytelen felhasználása pedig 

vissza tud vetni téged azon az úton, amelyen járnod kell. 

Mivel az Istent szeretőknek minden javukra válik, ezért komolyan föl kell tenned 

magadnak a kérdést, hogy valóban mit is jelent számodra az, hogy Istent szerető vagy. 

Az még egyáltalán nem jelent Isten iránti szeretetet, ha valaki hiszi Isten valóságát. 

Amint Jakab apostol levelében olvashatod, az ördögök is hisznek (Jakab 2:19). Ez 

nemcsak azt jelenti, hogy a hitetlenek rosszabbak az ördögöknél, hanem azt is, hogy 

nem elég Isten valóságában hinni. 

Te nemcsak hiszel Istenben, de szeretsz is Engem! Ezért nem képtelenség 

elfogadnod azt, hogy Isten a körülményeknek is Istene azok számára, akik szeretik Őt! 



Ahhoz, hogy ez megvilágosodjék előtted, el kell kezdened a gondolkodás-átalakítást! 

Ennek kiinduló pontja az a szilárd hit, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra 

válik. Ebből kiindulva, minden „baj” bekövetkeztekor te csak ezt kérdezheted: „Ez 

miért jó nekem!” Ha nem is tudod világossá tenni magadnak, hogy neked az jó, de 

odáig semmi esetre sem juthatsz, amíg Engem szeretsz, hogy az neked nem jó! 

2. Nincs felgyülemlett szeretet! A szeretet egy olyan állapot, amely mindig 

mindenkinek mindenhol jót akar. A szeretet nem azonos a szeretet cselekedeteivel! A 

szeretet nem más, mint a benned élő Isten! Ő nem tud felgyülemleni! Isten maga a 

Mennyország! Isten maga a benső béke! Az szeret helyesen, aki ezt, tehát Őt hordozza 

magában. Az a szeretet, amit te annak gondolsz, sokkal inkább önzés, mint 

önzetlenség! Pontosan ezt fogalmazta meg Pál apostol a SZERETET HIMNUSZ 13:3 

versében! Olvasd el, és világos lesz előtted, hogy az, amit te szeretet szó alatt értesz, az 

nem azonos azzal, amit a Szentlélek ért e szó alatt! Ezért nélkülözhetetlen a 

gondolkodás-átalakítás! E nélkül nincs boldogság! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2134. SOKAT HARCOLOK 

Kérdező: 

1. Anyámmal sok harcom van. 

2. Valóban rossz oldalra vittek? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Mindenkinek meg kell vívnia a maga szabadságharcát! A szülői szeretet a 

legtöbb esetben jogot formál arra, hogy uralja gyermeké! Ezt a megkötözöttséget még 

saját édesanyám, Mária, sem tudta önmaga leoldani magáról. Szükség volt arra, hogy 

Én keményen lépjek föl vele szemben is. Ha elolvasod az evangéliumokban azokat a 

részeket, amelyek kettőnk kapcsolatát írják le, akkor magad is meggyőződhetsz arról, 

hogy anyámnak sem volt könnyű átlépni a vérségi kötelék lehúzó erejét! Szinte Anyám 

megtagadásáig kellett eljutnom, hogy segítsek neki (Máté 12:48-49)! Neked is 

vállalnod kell tehát e szabadságharcot! Ez nem szeretetlenség, hanem hűség a 

lelkiismeretedhez! Hűség a benned megszólaló Isten hangjához! 

2. Soha ne hidd, hogy bárki is rossz oldalra vihet bárkit is! Ilyen nincs! Nemcsak 

azért, mert az Istent szeretőknek minden javukra válik, tehát még az ördög minden 

próbálkozása is, hanem azért, mert az ártó erők energiaszintje soha nem képes 

feltornászni magát az Isten gyermekeinek energiaszintjére! Az angyalok, tehát a jó 

szellemek képesek saját energiaszintjüket letranszformálni a ti energiaszintetekre, s így 

segíteni tudnak benneteket, de a gonosz erre soha nem képes! Ezért mondhattam: 

„Bízzatok, Én legyőztem a világot!” (János 16:33). 

Tehát, aki neked azt akarta bebeszélni, hogy valami rossz hatása működhet benned 

ártalmadra, abból nem a Szentlélek beszélt! Hidd el, te a Szentlélek temploma vagy, és 

e templomot rajtad kívül senki és soha meg nem fertőzheti semmiféle rosszal! 



Amíg szándékod az, hogy higgy Bennem, hogy szeress Engem, addig te a Győztes 

oldalán állsz! Tudatlanul, véletlenül, mások hatására senki nem lehet az Én 

ellenségem, önnönmaga ellensége! 

Nagyon szeretlek! Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2135. TESTVÉREM MEGHALT. ANYÁM VIGASZTALAN! 

Kérdező: 

1. Egy meghalt testvéremről kérdezem a HANG-ot. 

2. Édesanyám sokat sír, és hívja vissza őt. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Mint tudod, nem üres lappal születtek le a Földre. Mindenkinek egyéni karmája, 

sorsvonala van, de mindenki megegyezik abban, hogy sorsvonalát meg kell tanulnia 

úgy kezelni, hogy szíve békéjét megőrizze. Ez minden embernek egyaránt a feladata! 

Testvéred olyan karmával született, amelynek elviselése szinte rákényszerített egy 

olyan szellemi kapacitást, amely biztosította számára azt, hogy nem tehetett arról, amit 

nem tett helyesen! Így aránylag kevés felelősséget kellett vállalnia földi életében. Ezért 

ő most sokkal boldogabb, mint volt a földi életének akár legboldogabb pillanataiban is! 

Miatta tehát ne aggódjatok! 

2. Ami pedig édesanyád fájdalmát illeti, hát arról neked is tudnod kell, hogy ennek 

az ő tudatlansága az oka. Mindaddig, amíg be nem látja, hogy Én jobban szeretem fiát, 

mint ő bármikor is szerethette volna, nem lehet segíteni a baján! 

Az a hit, amely nem képes boldogítani valakit, az Tőlem idegen hit! Bennem az 

hisz helyesen, aki nemcsak nem szomorkodik, amikor valaki meghal a családjából, 

hanem szinte várja, hogy mielőbb ő is sorra kerüljön, mert a földi élet soha nem volt és 

nem is lesz Mennyország! Aki jobban szeretne itt maradni, mint Velem a mennyek 

országában lenni, az nem szeret sem Engem, sem önmagát helyesen. De nem szereti 

azokat sem helyesen, akiket vissza szeretne hívni innen az örök boldogság hazájából 

abba a siralomvölgy világba, amit elhagyott. 

Szeretném, ha örömforrás tudnék lenni számotokra itt a Földön, és örök 

boldogságotok megvalósítója az Égben! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2136. SZERETNÉK JÓL SZERETNI! 

Kérdező: 

Szeretném jól kezelni kapcsolatunkat beteg, öreg, házsártos férjemmel. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Három kis csomag felbontását kérem tőled. 

1. Senki nem felel a másik emberért, csak önmagáért. 



2. Senki nem jött üres lappal a Földre. 

3. Istennek egyetlenje vagy. 

Most segítek e három csomag kibontásában. De e csomagok tartalmában 

elmélyülni helyetted Én nem tudok! Veled és érted mindent, de helyetted semmit! 

1. Nekem sem azért kellett mindent megtennem, amit megtettem, hogy boldogok 

legyetek, hanem azért, hogy Én boldog legyek (Lukács 24:26). Ennek lehet 

következménye az, hogy ti is boldogok lehettek. Lehettek! De egyáltalán nem biztos, 

hogy azok is lesztek az Én odaadottságom által! 

Nektek sem azért kell mindent megtennetek, hogy mások boldogok legyenek, 

hanem azért, hogy ti boldogok legyetek. A kettőnk mindent-megtétele között azonban 

van egy lényeges különbség. Ez pedig az, hogy az Én mindent megtevésem által, amit 

saját boldogságom érdekében a ti javatokra is tettem, már tudhatjátok, hogy nektek mi 

a teendőtök saját boldogságotok érdekében a másért élés által. Én tehát kirajzoltam 

elétek azt a szabadságkört, amelybe ha beléptek, akkor megértitek azt, hogy az 

önszeretet csúcsérték! Felelősségeteknek van határa, és csak e határon belül lehet 

megtalálnotok boldogságotokat, tehát azt a szívbékét, ami a Földön az elérhető 

legnagyobb boldogság! 

Meg kell tanulnod nem személyekben, hanem feladatokban gondolkodni! 

A nem személyekben, hanem feladatokban való gondolkodás nem teszi 

személytelenné szívetek szeretetének kiáradását, hanem szabaddá tesz benneteket, s 

így valóban a Szentlélek tud szeretni másokat bennetek (2Kor. 3:17)! 

E szabadságkörön belül természetesen fáj neked az, hogy az, akit így szeretsz, 

hálátlan és házsártos, de e fájdalom az Én fájdalmam benned, s így ez is kitüntetés 

számodra! 

Az evangéliumokban Én soha nem mondtam azt, hogy boldogok azok, akiknek 

nincs fájdalmuk! Sőt! Pontosan az ellenkezőjét mondtam! Azokat neveztem 

boldogoknak, akik sírnak, akiket bántanak Miattam!, tehát azért, mert nem hajlandók 

arra, hogy mások gonoszságát, helytelen magatartását szívükön viseljék, csupán a 

vállukon viszik, mint Én tettem a keresztemmel, tehát a ti gonoszságotokkal, helytelen 

viselkedésetekkel! Ezért joggal utasítottam vissza az Engem szerető asszonyok 

empátiáját (Lukács 23:28)! 

Ha megérted azt, hogy csak önmagadért felelsz, akkor megérted azt is, hogy a 

boldog Istennek csak boldog gyermekei lehetnek! A megváltás éppen azt jelenti, hogy 

az, aki megváltottnak tudja magát, az minden rossztól megváltott, tehát minden 

szituációban csak azt kérdezheti önmagától, miért jó az neki, amit nem jónak él meg! 

Az Én Földre-jöttömnek kulcsszava az volt, amit első nyilvános működésem elején 

fogalmaztam meg: „Alakítsátok át gondolkodásotokat” (Márk 1:15)! 

2. Mindenki lelki sebekkel jött le a Földre, hogy itt elinduljon a gyó-gyulás útján. E 

téren a pszichológusok az emberi élet lámpását általában csak akkumulátorra kötik, s 

ezek az energiaforrások idővel lemerülnek, idővel használhatatlanná válnak. Aki 

Velem köti össze magát, az kimeríthetetlen erőforrás birtokába kerül, mert amikor azt 

mondtam, hogy aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és 



lakást veszünk nála (János 14:23), akkor ezt Én halálosan komolyan gondoltam, s azt 

már nem is kell magyaráznom, hogy Én soha nem vagyok erőmön kívül! Tehát Nálam 

nélkül előbb-utóbb semmit sem tehettek, de Általam, Velem és Bennem mindenre 

képesek vagytok (Márk 9:23)! 

Én csak felajánlani tudom nektek szívbékémet, de átadni nem tudom, ha nem 

akarjátok átvenni. Én arra a mondatomra is rátettem egész életemet, amely így 

hangzott el: „Jöjjetek Hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s az élet terhét 

hordozzátok, és Én megenyhítelek titeket” (Máté 11:28)! Ennél többet te sem tudsz 

tenni társad érdekében! Csak felajánlani tudod számára a megoldást, de elfogadtatni 

vele nincs hatalmad! Nekem sincs! 

3. Valóban egyetlenem vagy! A világon soha senkit nem szerettem, és nem is 

fogok szeretni úgy, mint téged! EZ KELL LEGYEN A TE ERŐFORRÁSOD! 

Gyakran gondolj erre! Ezért nem lesz soha belőled még egy! De te örökké leszel! 

Szívem szerelmének olyan egyetlen virága vagy, akit egész angyalsereg ápol, gondoz, 

vigyáz! Már itt a Földön mindent javadra engedek csak meg! Az ártó erők 

energiaszintje soha nem éri el szívem, szíved, tehát szívünk energiaszintjét! Erődön 

felüli kísértébe soha nem engedlek kerülni! Mérhetetlen szeretetem azért nyúlt le 

utánad a Földre, hogy vezesselek Lelkemmel abba az országba, ahol a beléd költözött 

életem világossága az örök világosság honában találja meg végső otthonát. 

Értsd meg! Rövidke időre otthont akarok találni nálad, hogy te örökkön örökké 

otthonra tudj találni Nálam! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2137. VÉLEMÉNYT KÉREK MÁRIÁRÓL! 

Kérdező: 

Máriáról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Mária az Én Édesanyám! Én soha semmit nem tettem meggondolatlanul. Azért 

választottam Őt édesanyámul, mert azt is akartam, hogy mindenki, aki önmagát az Én 

testvéremnek tudja, fogadja el Őt anyjának! Természetesen a kegyelmi rendben! 

Mint tudod, Nekem van egy Titokzatos Testem. Ez az Én Egyházam! Ennek a 

Titokzatos Testnek Én vagyok a FEJE, ti pedig tagjai vagytok. Így már magától 

értetődő, hogy aki a FEJNEK anyja, az anyja a tagoknak is. 

Azok a bibliai részek, amelyeket te idézel, arra szolgálnak, hogy a testi kapcsolatot 

ne tegye senki a kegyelmi kapcsolat elé! Anyámmal kapcsolatban Nekem nem az volt 

a feladatom, hogy Mária-tiszteletet hozzak létre, hanem az, hogy példát adjak nektek, 

hogy hogyan viselkedjetek földi édesanyátokkal! Sajnos, kevés kivétellel, az anyák 

nagyon meg vannak kötözve gyermekeikkel, és ez nem helyes! Anyámnak is meg 

kellett tanulnia, hogy az nem lehet számára előny, hogy Én vagyok a gyermeke! 

Természetesen hátrány sem! Neki is növekednie kellett abban a Rám figyelő, szolgáló 



szeretetben, amely az Én Lelkem jelenlétét jelentette benne! Nektek is meg kell 

tanulnotok, mint neki, hogy sem gyermekeitekkel, sem anyátokkal ne legyetek 

megkötözöttek! 

Az nyilvánvaló volt Számomra, hogy aki Engem szeret, az szeretni fogja anyámat 

is, tehát erre nem kellett külön felhívni senkinek a figyelmét. 

Isten szeretetének kibontakozása bennetek az egymás iránti kapcsolat tisztításában, 

ápolásában, felhasználásában tud megtörténni. Szeressétek nagyon égi Anyátokat! Ő 

ma is azt mondja nektek, amit a kánai lakodalomban mondott a szolgáknak! Rám 

mutatva mondta nekik: „Amit mond, tegyétek!” 

Ne állítsd Máriát egy sorba másokkal! Isten ugyan nem személyválogató, de 

szerepeket kiosztó! Olyan minőségi szerepet, amilyet Mária kapott, senki nem kapott a 

világon Istentől! 

Én Istentől Márián keresztül jöttem hozzátok. Rajta keresztül, és nem máson vagy 

másokon keresztül! Gondolod, hogy te jobb utat tudsz kitalálni ahhoz, hogy Istenhez 

juss, mint azt, amit Én találtam felétek? Mária nélkül Én nem lehettem volna a Földön. 

Gondolod, hogy Nélküle te közelebb lehetsz Hozzám, mint általa? Ha így gondolod, 

meg kell mondanom, hogy nem jól gondolod! A szerep nemcsak kitüntetés, hanem 

felelősség is! Az általad felsorolt szentek ezred-annyira sem teljesítették jól szerepüket, 

mint Mária! 

Arra a kérdésedre pedig, hogy miért kell Máriához imádkozni, már elmondtam a 

HANG 1. kötetében, de másutt is tudomásotokra hoztam, hogy a szeretet Isten iránt az 

egymás iránti segítésben tud csak kibontakozni. Boltba sem viszlek el közvetlenül, 

pedig megtehetném, ha elutazol valahová, akkor is igénybe kell venned mások 

szolgálatát, pedig e téren is megkímélhetnélek ettől. Egyáltalán, ha élni akarsz, akkor 

ez csak mások felhasználása által valósulhat meg. Másképpen nem lehetséges! Az 

egymáshoz tartozást nem szakítja szét a halál sem, mert aki Bennem hisz, az halált 

nem lát sohasem (János 11:26)! Így az istenszeretők egymásba kapcsolódva teszik 

lehetővé a maguk számára, hogy kibontakozzék bennük az Én Lelkem szeretete! 

A „másvilágra” jutottakkal való kapcsolatotok élő kapcsolat! Ápoljátok hát, mert 

az életet ápolni kell! 

Természetesen a helytelen Mária-tisztelet a helytelen lelkületből fakad! Sőt! 

Fajulhat egészen a bálványimádásig. Ezt Mária fájlalja a legjobban! 

Újra a HANG 1. kötetére hívom fel figyelmedet. Akinek Máriával jó a kapcsolata, 

annak Velem is jó a kapcsolata. Akinek Velem jó a kapcsolata, annak Máriával csak 

tudatlanságból lehet helytelen kapcsolata. De a tudatlanság soha nem volt, és nem is 

lesz erény! 

Ma Máriának szinte második földi életének lehettek tanúi. Sajnos nem hallgattok 

rá. Sem Lourdes-ban, ahol reggelenként jelent meg, sem Fatimában, ahol délben jelent 

meg, sem Medjugorjében, ahol már több mint 16 éve mindennap este jelenik meg ma 

is! Úgy tűnik, hiába! Ő mondja a magáét, tehát azt, hogy hallgassatok Rám, ti pedig 

mondjátok a magatokét, tehát hogy Ő hallgasson rátok. Ezt szoktátok süketek 

párbeszédének mondani! 



Drága Gyermekem! Maradj nagyon józan, de tanulj meg látni a szíveddel is! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2138. SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 

Kérdező: 

Sokszor nem látok elég tisztán. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A tisztánlátás a tanulás gyümölcse. A tanulás a tanulékonyság gyümölcse. Akkor 

vagy tanulékony, ha lehetőséget adsz magadnak arra, hogy az olvasottakat, a 

hallottakat, a látottakat feldolgozd magadban. Soha nem szabad a minőség rovására a 

mennyiségre tenni a hangsúlyt. 

E szó: mennyi, az anyag felé húz benneteket. E szó: milyen, a szellemi szférák felé 

tereli figyelmeteket. Az az ember, akinek sok félbemaradt munkája van, nemcsak 

szellemileg, de jellemében is széttöredezett ember. A Szentlélek az, aki még az isteni 

háromságot is EGY-gyé teszi! Aki engedi, hogy Lelkem irányítsa őt, mindig abban az 

EGY-ben akar teljességre jutni, amivel éppen szembesül. Nagyon fontos tehát, hogy a 

tanulásban megállapodott légy! 

Nem mindent, csak egyet kell mindig feldolgoznod azok közül a problémák közül, 

amelyekkel szemben találod magadat. 

Meg kell tanulnod világosan megfogalmazni magadnak, hogy mi az, amiben 

jobban, tisztábban, egyértelműbben akarsz látni. Föl kell hagynod az 

általánosításokkal. Komolyan foglalkozni csak konkrét dolgokkal lehet! Mindig a jelen 

nap foglaljon le, és ne a holnap! Az Isten is időigényes! Nem a felszínen siklani, 

hanem a mélybe merülni kell megtanulnod! 

Meg kell tanulnotok megállni, elcsendesedni, relaxálni, és megérteni azt, hogy 

mindig csak azt kell megtenni, ami megtehető. A fantáziálás nemcsak időt, de energiát 

is rabol tőletek azáltal, hogy sikerélményeket tud nyújtani minden reális alap nélkül. 

Nekem leghőbb vágyam az, ami nektek! Az, hogy boldogok legyetek! Az előbb 

elmondottak ebben nyújtanak segítséget neked! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2139. SOKAT SZENVEDEK SZERETTEIMTŐL 

Kérdező: 

1. Gyermekeim sérelmei gyakran bántanak. 

2. Anyám utolsó szavai égnek bennem! 

3. Évek óta betegséggel küszködöm! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



1. Nekem is fáj az, amikor valaki valakit bánt. Tehát Én szenvedek benned 

olyankor, amikor fáj az, amit rossznak ítélsz meg. Ha ezt fel tudod fogni úgy, mint az 

Én sorsomban való osztozást, tehát mint kitüntetést, akkor nagy erőnek kerülsz a 

birtokába! Nem a fájdalmad csökken ugyan, de erőd növekszik, s így szenvedésedben 

is megmarad a szívbékéd. Az ilyen szenvedésekre mondtam: „Boldogok, akik 

szomorúak!” (Máté 5:4) 

2. Csak pozitív szavakat szabad engedni állandósulni magatokban. Az tesz 

legjobbat önmagának, aki az Én szavaim, kijelentéseim közül választ magának olyan 

életigét, amely végigkíséri őt az életén! Ilyen például: „A hívőnek minden lehetséges!” 

(Természetesen, ami a szeretet körén belül van! Márk 9:23) 

3. Minden betegségről tudnod kell, hogy az nemcsak kereszt, hanem kulcs is! Az 

önismeret kulcsa elsősorban, jóllehet, aki beteg, az aránylag reális ismeretet kap 

környezete szeretetéről is! 

De mindenekelőtt az önismeret kulcsa! Ha valakiben megszűnik a zúgolódás 

betegsége ellen, tehát olyan lelki szintre jut, amelyen megvilágosodik előtte az az 

igazság, hogy a betegség erkölcsileg, tehát a boldogságot illetően nem rosszabb az 

egészségnél, és mivel az egészség mérhetetlenül több felelősséget hordoz, mint a 

betegség, ezért erkölcsileg nem jobb a betegségnél, annak betegsége is gyakran 

megszűnik, mivel minden testi betegség valami lelki sérülésnek külső tünete. S ha 

megszűnik a lelki sérülés, akkor értelmét veszti a testi betegség, mert nincs mit 

jeleznie! 

Drága Gyermekem! Bízzál jobban abban, hogy nemcsak tudnak rólad Isten 

országában, de drukkolnak is érted! Angyalaim veled vannak! Kérd gyakrabban 

segítségüket! Ők nagyon tisztelik szabadságodat, és sokkal többet tudnak tenni érted, 

ha erre nekik kéréseddel szabad utat adsz! 

Nagyon szeretlek, és várom, hogy hittel, bizalommal vedd át Tőlem azt a 

szívbékét, amit a világ nem adhat, és el sem vehet attól, aki ezt átvette Tőlem! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2140. SOK KÉRDÉSRE VÁROK VÁLASZT! 

Kérdező: 

Tizenegy különböző kérdés. 

HANG: 

 » Gyermekem! 

Eddig már több, mint tízezer kérdésre válaszoltam. Ha elolvastad volna az eddig 

megjelent HANG-könyveket, tán nem is volna már kérdésed. Én azért íratom le ezeket, 

hogy ezek olvasása folytán meg tudjátok valósítani első és legfontosabb kérésemet, 

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

gondolkodásotokat!” (Márk 1:15) 



De nem zárkózom el azok elől sem, akik sok kérdést tesznek fel. Három kérdésre 

mindenkinek válaszolok, de nagyon fontosnak tartom, hogy foglalkozzatok az eddig 

leközöltekkel!  « 

Médium: 

1. Jövőmet kilátástalannak látom. 

2. Mi a feladatom? 

3. Párkapcsolatban szeretnék tisztábban látni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Két nagy kísértés környékez meg téged is. Gyakran tesztek nagy hangsúlyt két 

olyasmire, ami nincs, s közben kicsúszik életetek egyetlen lényege, ami van. Az a 

kettő, ami bizonyos értelemben nincs, a múlt és a jövő. Az az egy, ami a lényeg, a 

jelen! 

A reális gondolkodású ember számára a jövő tehát soha nem lehet kilátástalan, 

csak beláthatatlan! Azt sem tudod, hogy holnap mi lesz veled! Azt sem tudod, hogy 

egy pár hónap múlva élsz-e még! 

A jövőhöz való olyan hozzáállás, amelyet te megfogalmaztál, lebénítja benned a 

remény alkotó erejét. Azt pedig tudomásodra hozom, hogy a lelki AIDS, mely 

mindenkor forrása a testi AIDS-nek, nem más, mint a reménytelenség! 

Bennem hinni és reménytelennek lenni, ez szöges ellentmondás! De meg kell 

mondanom, hogy aki nem hisz Bennem, az valóban értelmetlen életet él! Valójában 

nem is lehet annak az életét életnek mondani! Az ilyen ember mindig bódulatban él, 

mert mindig menekülésben van! 

Át kell hát váltanod a fantáziálásról a jelen megszentelésére, ha azt akarod, hogy 

értelmessé váljék az életed! 

2.  Remékem, az előzők alapján megérted, hogyha reggelenként megbeszéled 

Velem az elinduló napodat, akkor sínre kerül az életed. Mert minden áldott nap csak 

azt kell megtenned, amit aznap meg lehet tenned azért, hogy béke legyen a szívedben. 

Igaz, hogy ehhez el kell fogadnod azt kiinduló igazságnak, hogy boldogságod nem 

függhet mástól, csak tőled! Ha te Engem befogadsz magadba, és Én nem tudlak 

szívbékével elárasztani, mert ezt valaki akadályozni képes, akkor Én nem vagyok az, 

akinek mondtam Magamat! Nem vagyok Út, Igazság, Élet! MÁRPEDIG AZ 

VAGYOK! 

Azt viszont tudnod kell, hogy Én nem vagyok képes senki életébe betörni! Olvasd 

el a Bibliából János evangéliumának 14:23 részét, és megérted, hogy mi a teendőd! 

3. Nagyon fontos, hogy minden párkapcsolat átvilágított kapcsolat legyen! Akkor 

átvilágított az ilyen kapcsolat, ha ez az átvilágítás Általam, Velem és Bennem történik, 

mivel Én vagyok az élet világossága! A párkapcsolat annyira komoly és súlyos, életet 

formáló erőt hordoz, hogy más világossággal, mint Velem, nem szabad megelégedned! 

Nem csupán arról van szó, hogy bárki is boldogíthatna Rajtam kívül bárki 

emberfiát, hanem arról is, hogy vannak, akik nagyon meg tudják nehezíteni társuknak 



a Velem való kapcsolatot, holott e kapcsolat elősegítése lenne minden társnak a 

legfőbb feladata társával szemben! 

Légy okos és óvatos! Senki nem szeret úgy téged, mint Én! Csak az jó számodra, 

ami nem nehezíti, hanem elősegíti kettőnk kapcsolatát! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

2141. NEM LÁTOK TISZTÁN! 

Kérdező: 

1. Számomra mi a helyes? Férjem mással is él! 

2. Enyhén fogyatékos gyermekemért éljek csupán? 

3. Csak imádkozni és olvasni szeretnék! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Óriási bölcsességre van szükséged ahhoz, hogy szíved békéjét az Én szándékom 

szerint meg tudd őrizni. Két elvárásnak kell eleget tenni. Az egyik az, hogy bűnrészes 

nem lehetsz! A másik az, hogy hűségesnek kell maradnod önmagadhoz! 

Nem lehetsz bűnrészes, tehát nemcsak nem nyugtathatod meg férjed istentelen és 

embertelen életvitelét, de kifejezetten törekedned kell arra, hogy lelkiismeretfurdalása 

inkább erősödjék, mint gyengüljön. Ő nem érezheti jól magát melletted addig, amíg 

kettős életet él! Erre feltétlenül törekedned kell! Ha ezt teszed, akkor szereted őt 

helyesen, ha nem ezt teszed, akkor segítesz neki abban, hogy bűnében megmaradjon, s 

ezt nem teheted saját lelked békéje érdekében! 

A boldogságnak, a szívbékének ára van! Hűség Hozzám! Aki nem akar Velem 

maradni, annak le kell válnia tőled, ha te Velem akarsz maradni! Egyszerűen nem 

érezheti jól magát veled, ha te jól akarod érzed magad Velem! Itt is áll a mondás: „Aki 

rosszul szeret, gyűlöl! Aki jól gyűlöl, szeret!” 

2. Akinek van rendszeres reggeli imája – most nem kötött imára gondolok – annak 

mindennap tudomására tudom hozni azt, hogy mi aznap a teendője. Amennyire 

lehetőséged van rá, mindkettőt kell tenned: Kell törődnöd gyermekeddel, s kell 

dolgoznod annyit, amennyit emellett szükséges. 

3. Minden földi élet számotokra annyira összetett, hogy nem lehet csak imádkozni, 

csak olvasni, csak dolgozni, csak pihenni, csak stb. 

Aki lehetővé teszi Nekem, hogy irányítsam, tehát az, aki párbeszéd-imában 

gyakran társalog Velem, az képes arra, hogy a legnehezebben átlátható 

problémaerdőből is kitaláljon aránylag sérülésmentesen! 

Gyakran kérd a bölcsesség Lelkét, ahogy ezt Jakab apostol ajánlja levelének 1:5-

dik részében! Csak ismételni tudom Magam: Nagyon nagy szükséged van a 

bölcsességre! 

Hidd el! Soha nem engedem meg, hogy erődön felüli kísértést szenvedj! Ha mégis 

nagyon nehéznek érzed keresztedet, akkor tudatosuljon benned, hogy az Én erőm a te 



erőd is mindaddig, amíg ellene mondasz annak, hogy bűnrészes légy, és hűséges 

akarsz maradni önmagadhoz! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

2142. JÖVŐMRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 

Kérdező: 

1. Leendő könyvemről kérdezem a HANG-ot. 

2. Mihez kell kezdenem a könyv megírása után? 

3. Lesz-e megfelelő társam? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Két különböző oldalról közelítem meg kérdésedet. 

Értelmes ember értelmetlenséget tudatosan nem szokott csinálni. Tehát világos 

választ kell adnod magadnak arra, hogy mi a célod az említett könyvvel kapcsolatban. 

Itt a te válaszod az érdekes! A tiéd, és senki másé! A forrás a fontos, és nem az 

eredmény! Általában minden forrásnak idő kell, hogy kitisztuljon! A te esetedben ez 

annyit jelent, hogy bizony kevert szándék vezérelt. Ez nem baj, mert ahogy mondani 

szoktátok, a tandíjat meg kell fizetni. Minden elhatározásod, ha komoly folyamatot 

indít el életedben, idővel benyújtja a számlát. Rizikó vállalása nélkül nincs 

előrehaladás! 

A másik, amit mondanom kell könyveddel kapcsolatban, az az, hogy éppen azért, 

mert minden könyv különböző kijelentéseket tartalmaz, nem lehet globálisan 

minősíteni. Ez még akkor is így van, ha egy egységes téma körül forognak az 

események! Azt meg lehet állapítani, hogy egy állítás igaz vagy téves egy könyvben. A 

különböző felekezeti cenzúrák is csak addig szoktak elmenni, hogy a maguk 

szempontjából, saját eszmerendszerük mérlegén veszélyesnek vagy veszélytelennek 

minősítik azt a művet, amelyet cenzúráznak. 

Az Én eszmerendszerem a szeretés! Szeress, és gondold, tedd azt, ami ebből a 

forrásból fakad! Az Én eszmerendszeremet tehát a jó szándék vezérli. Az nem igaz, 

hogy jó szándékkal van kikövezve a pokol útja. Véletlenül nem lehet erkölcsi rosszat 

elkövetni! A jó szándék az mindig a tudatosan jót szándékoló szándék! Ezzel a 

Mennyország útja van kikövezve, s ezek gyémántkövek! 

2. Elég a mának a maga baja! A holnap majd gondoskodik magáról! A Máté 6:25-

34-ig található gondolatokat nagyon figyelmedbe ajánlom! Ezeknek magja a 33. vers. 

3. Nem lesz megfelelő társad! Ha azt kérdezted volna, hogy lesz e neked megfelelő 

ruhád, cipőd, akkor azt mondtam volna, hogy lesz, ha te is akarod. De társad soha nem 

lesz neked megfelelő, mert Isten senkit sem teremtett arra, hogy a másik embernek 

megfelelő társa legyen! Isten mindenkit Önmagára teremtett. Ha te vállalsz Engem 

úgy, ahogy a János 14:23-ban olvasod, akkor feltétlenül találkozni fogsz olyanokkal, 

akik szintén vállaltak Engem, és Értem és Velem és Bennem akarnak élni. De ezek 



közül bármelyik csak addig lesz számodra megfelelő, amíg te őt abban segíted, hogy 

Nekem megfelelő legyen, amíg ő téged abban segít, hogy te Nekem megfelelő légy! 

Mindenki átesik három csalódáson: Mindenki csalódik önmagában, csalódik 

embertársaiban, és csalódik abban az istenképben, amelyet kialakított magában. Csak 

Bennem nem lehet csalódni. Ezért mondhattam, hogy senki sem jut az Atyához, csak 

Általam (János 14:6)! Ezért mondhattam, hogy Én vagyok az ÚT (János 14:5), és nem 

azt mondtam, hogy Én vagyok az utak! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2143. AKIT EGYSZER NEM VÁLLALTAM, MOST MÉGIS HOZZÁM JÖTT? 

Kérdező: 

1. Mégis hozzám jött az, akit először nem vállaltam? 

2. Lesz-e társam? Ha lesz, mikor? Ha nem, miért? 

HANG: 

 » Gyermekem! 

1. Nem. Akit nem vállaltál, az nem jön hozzád többé! Amiért hozzád akart jönni, 

az főleg neked lett volna jó arra, hogy a Földre hozott karmikus sorsodat olyanná 

formáld az ő segítségével, amilyen örökkön örökké előnyödre válhatott volna. Így te 

nehezebb helyzetbe kerültél, ő viszont nem került nehezebb helyzetbe, mint nálad 

lehetett volna. 

2. Akinek sorsa formálását inkább a ráérzés, mint a logika irányítja, az akkor tesz 

legokosabban, ha értelmét is bele akarja vinni intuitív döntéseibe. Azért tartom ezt 

fontosnak, mert azt a felelősséget, amelyet ki nem kerülhetsz, ha bárkivel is 

összekapcsolod életedet, csak akkor tudod megosztani mással, ha ezt józan ésszel is át 

tudod látni. 

A párválasztás egy bizonyos kor után már nem nélkülözheti azt a józanságot, amit 

csak az értelem biztosíthat. 

Az így feltett kérdésre: ha lesz, mikor, ha nem lesz, miért?, azért nem 

válaszolhatok egyértelműen, mert magad előtt sem vagy kiszámítható, és a saját és 

mások szabadsága Istentől sem lehet annyira lehatárolt, amennyire ti gondoljátok! Az 

erkölcsi világban Isten nem mindenható. Komoly feltételei vannak annak, hogy Én, a ti 

Istenetek, Lelkem által döntően befolyásoljalak benneteket! Isten sem teheti meg, hogy 

szeresd azt, akit nem akarsz szeretni, és ne add magadat oda annak, akinek magadat 

oda akarod adni! 

Csak a rendszeres reggeli és esti ima adhatja meg Nekem azokat a lehetőségeket, 

amelyek alapján értelmedet is megnyugtató választ tudnék adni sorsodat döntően 

formáló elhatározásaidra. 

Drága Gyermekem! Mögötted már van egy fél évszázad! Ha visszatekintesz eddigi 

életedre, feltétlenül látnod kell, hogy mennyire gyorsan elszálltak az évek! Ami még 

hátra van, sokkal gyorsabban fog elillanni! Minden erődet mozgósítanod kell annak 

érdekében, hogy Általam, Velem és Bennem erősödj, és készülj a színről színre történő 



találkozásra! Ha ezt teszed, akkor, ami még előtted van, az is a békét és a reménységet 

fogja erősíteni benned, s megkönnyíti a végleges eltávozásodat, amikor eljön ennek az 

ideje! 

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha arra a boldogságra készülnél, amelyet 

aztán már soha nem zavarhat meg senki és semmi! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

2144. VISSZAFOGADJAM FÉRJEMET? 

Kérdező: 

1. Közel kerültem-e Hozzád? 

2. Hogyan lehet, hogy volt férjem annyira embertelen? 

3. Te szóltál hozzám félálmomban? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A szívedben élek! Mindig is szerettelek, és mindig arra vártam, hogy te ezt 

valamiképpen észrevedd! Sok és nagy szenvedéseket kellett megélned, hogy 

visszatalálj Hozzám! Én soha nem hagytalak el, és nagyon fájt a szívem, amikor 

bajaidban nem Nálam kerested az enyhülést, hanem különböző bódulatokban. 

Amit Máté evangéliuma 11-dik fejezetének 28-dik versében olvasol, az szent és 

igaz! Én valóban olyan erőt és békét tudok adni annak, aki Hozzám jön, hogy a 

leglehetetlenebb helyzetben is meg tudja látni és élni életének értelmét, értékét. 

Velem könnyű találkoznod, mert nem akarok tágítani mellőled! Neked is azért 

kellett megszületned, hogy ráébredj arra a nagy valóságra, hogy csak Általam, Velem 

és Bennem lehetsz boldog. Hidd el, hogy azok, akik nem úgy akarnak boldogok lenni, 

amint azt Isten akarja, tehát akik nem Általam, Velem és Bennem akarják megtalálni 

szívük nyugalmát, azok kénytelenek a poklok poklát megjárni mindaddig, amíg meg 

nem adják magukat Nekem! 

Minden reggel Velem kezdd a napot! Minden napot azért adok neked, hogy földi 

életed ne csak elviselhető, de boldogító is legyen! Minden vágyam az, hogy az Én 

szememmel láss, az Én szívemmel szeress, az Én békémet éld át! Ez az a béke, amit a 

világ nem adhat, de el sem vehet tőled! Ne félj, csak higgy! 

2. Bármennyire is gonosz és kemény volt férjed szíve, még ez is javadra válik, 

mert az istenszeretőknek minden javára válik! Láthatod, hogy mennyire embertelen tud 

lenni az, aki elzárta Előlem szívét. Az ilyen emberek nagyon sajnálatra méltó emberek. 

Te csak akkor fogadhatnád vissza őt, ha megtérne! Aki annyira embertelenné, 

hűtlenné vált testi vágyait követve, mint ő, hogy még saját leányait sem méltatja 

figyelemre, azt csak nagyon komoly feltételekkel szabad újra közel engedned 

magadhoz! Ha nem így teszel, akkor bűnrészes leszel, és újra eltávolodsz Tőlem. 

Ennek pedig iszonyatos következményei lehetnek rád nézve! 



3. Én gyakran szólok hozzád! Minden olyan gondolat, ami épít, buzdít és vigasztal, 

az Tőlem jön hozzád! Gyakorold a párbeszéd-imát, amelyet a HANG első kötetében 

megtalálhatsz. Médiumomnál mindegyik HANG-kötet megrendelhető. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2145. CSALÁDOM A KERESZTEM! 

Kérdező: 

Súlyos problémát jelent számomra az egész családom. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Egész életviteled most hozza meg azokat a káros gyümölcsöket, amelyek annyi 

szenvedést jelentenek számodra. 

A legjobb szándékom mellett sem tudok segíteni neked, mert olyan nevelést kaptak 

gyermekeid, amely nevelés beléjük égette, hogy a szülők arra valók, hogy a gyerek 

kihasználja őket! 

Arra képtelen vagy, hogy gyökeresen szakíts velük, pedig ez lenne az egyetlen 

módja annak, hogy önmagadban Rám találj úgy, hogy segíteni tudjak rajtad. Rajtuk 

semmiképpen sem tud segíteni Isten, mivel ők menekülésben vannak! Amíg 

körülményeik rá nem kényszerítik őket arra, hogy a menekülés helyett a szembesülést 

vállalják, addig boldogság helyett csak bódultság lehet az osztályrészük. 

Neked férjeddel szemben is sokkal egyértelműbben kellene képviselned azt, hogy 

neked Én fontosabb vagyok, mint ő! Csak ott tudok segíteni, ahol komolyan tudnak 

Rólam, ahol számolnak Velem, ahol van olyan, aki minden áldozatot vállal azért, hogy 

szabaddá váljon környezete kényszerítő zsarnokoskodásától. 

Az pedig egyenesen bűn, ha gyermeked vállalkozását te akarod állni! Amíg ilyen 

gondolat egyáltalán eszedben lehet, addig képtelen vagy kapcsolatba kerülni Velem! 

Csak nem képzeled, hogy Én a gonoszságot pártolom! Márpedig nagy gonoszság az, 

ha egy szülő annyira meg van kötözve gyermekeivel, hogy értük él, és nem az Istenért! 

Amíg hagyod, hogy gyermekeid kihasználjanak, addig Isten ereje nem képes működni 

benned! 

Imádkozz önmagadért! Imádkozz bölcsességért! Imádkozz erőért és bátorságért, 

hogy lélekben szabaddá tudj válni családodtól, környezetedtől! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2146. KÜZDÖK A ZAVARÓ GONDOLATOK ELLEN! 

Kérdező: 

1. Közel vagyok az újjászületéshez? 

2. Az újjászületettek újra születve újra újjászületnek? 

3. A zavaró gondolatoknak mi a legjobb ellenszere? 



HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Abban a pillanatban, amikor őszinte és teljes szíveddel Hozzám fordulsz, tehát 

abban a pillanatban, amikor belátod, hogy eddigi életedben milyen pontokon tértél el 

az Általam felkínált úttól, abban a pillanatban, amikor belátod, hogy a Tízparancsot, 

amelyet a két főparancs összefog, annyiszor figyelmen kívül hagytad, abban a 

pillanatban, amikor eddigi gyarlóságaidat fájlalni kezded, megbánod, és elmondod 

Nekem, hogy e pillanattól kezdve elfogadsz Engem Uradnak, Megszabadítódnak, és 

ezt a napot életed legnagyobb szubjektív ünnepévé nyilvánítod, e pillanatban 

újjászülettél! Igen, mert Istent nem lehet nagylelkűségben felülmúlni! 

Ennek átélése, elfogadása nem mindig jelent sodró erejű érzelmi élményt is. A 

Lélekkeresztség igen! Az mindig érzelmi feldobottsággal jár együtt 

2. Amikor valaki, mint újjászületett jön le a Földre, akkor a Lélekkeresztség 

élményét feltétlenül átéli, mert ez az istenélmény, ez a megtapasztalás olyan szerep 

vállalására késztet, amely e nélkül nem volna megvalósítható! 

3. A magasztalásban, dicsőítésben, hálálkodásban rejlő erőt mindenki 

megtapasztalja, aki ezt gyakorolja. Az ártó erők ettől félnek legjobban! Akik dicsőítik 

Istent, azok a jó szellemek, a jó angyalok energiaszintjével kerülnek közvetlen 

kapcsolatba, az ő rezgésszámuk rezeg át rajtuk, s ez az ártó erők számára szinte 

kibírhatatlan! Amint a földi emberek bizonyos hangrezgést bírnak csak elviselni, mert 

efölött feltétlenül károsodnak, sőt bele is halnak, úgy az embereknek rosszat akaró, 

rosszra kísértő szellemek is a dicsőítő ima közelében annyira legyengülnek, annyira 

pusztulásra ítéltnek élik meg magukat, hogy képtelenek a komoly kísértésre. 

Szeretettel megáldalak az ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2147. KÜLDETÉSEM HOGYAN ISMERHETEM FEL? 

Kérdező: 

1. Mi a küldetésem? 

2. Nekem is van őrangyalom? 

3. Pszichoterápiát végezhetek-e szándékom szerint? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Küldetésed ugyanaz, mint az Enyém volt a Földön. Általad akarom folytatni azt, 

amit akkor elkezdtem! 

A megváltás Velem kezdődött, általatok folytatódik, és majd Velem fejeződik be. 

Velem kezdődött! Első szavaim ezek voltak: „Betelt az idő, elérkezett hozzátok az 

Isten országa, alakítsátok át gondolkodásotokat és higgyetek az örömhírben!” (Márk 

1:15) 

Veled folytatódik akkor, ha vállalod a gondolkodás-átalakítást. Ennek módja az, 

hogy egyre többet tanulmányozod tanításomat, tehát a Bibliában található 

evangéliumok tartalmát. Ennek feltétlenül az lesz a következménye, hogy másokkal is 



akarsz erről beszélni. Ha pedig ketten-hárman összejöttök az Én nevemben, akkor már 

megidéztek Engem, tehát ott vagyok közöttetek (Máté 18:20). Ha ebből rendszert 

csinálsz, akkor megérted, hogy aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá 

megyünk, és lakást veszünk nála (János 14:23). Így folytatódik megváltásotok 

mindaddig, amíg újra vissza nem jövök olyan megtapasztalható módon, ahogy 

elmentem. Ekkor fogjátok hallani, hogy most már beteljesedett e megváltás (Lukács 

21:28). 

2. Mindenkinek van egy olyan jószellem-barátja, akit angyalnak hívtok. Amíg a 

Földön élsz, addig nincs téged jobban szerető lény a teremtmények között. Okosan 

teszed, ha gyakran fordulsz hozzá! Sőt, akkor teszed a legjobban, ha minden napodat 

vele kezded, vele indulsz el. Ez nem csökkenti a Velem való kapcsolatodat, mivel a 

teremtmények egymás közötti szeretete által lesz elviselhetőbb életetek. Még Nekem is 

szükségem volt angyal segítségére, hogy általa megerősítve induljak el a Golgotára 

(Lukács 22:43)! 

Botor és igaztalan beszéd az, amikor valaki azt mondja, hogy fölösleges 

angyalokhoz, szentekhez fordulni és segítségüket kérni, amikor közvetlenül Istenhez is 

fordulhat az ember. Aki így beszél, az nem ismeri a szeretet rendjét! 

3. Semmiféle felelősséget nem vehetek át tőled. Neked kell eldöntened, hogy 

hogyan akarsz embertársaid szolgálatára állni. Én csak abban adtam és adok pontos 

utasítást, hogy szolgálnod kell embertársaidat, ha szeretet van benned. Azt, hogy 

hogyan, neked kell kitalálnod, esetleg reggeli imáidban kérve a bölcsesség Lelkét! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2148. CSALÁDI PROBLÉMÁKRÓL 

Kérdező: 

1. Szülő és gyermek kapcsolatról kérdezem a HANG-ot. 

2. Nagy a gond a családi életünk körülményei miatt. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Az eddig megjelent HANG-könyvek sok elvi tisztázást tartalmaznak a szülő-

gyermek kapcsolatát illetően. A legsúlyosabb probléma az, hogy a szülők nem előtte 

vannak, mint tudatlanok, e problémának, hanem már elrontott folyamat 

következményeit kell megtanulniuk kezelni. Tehát nem újrakezdésről van szó, hanem a 

helytelen nevelésről kell megtanulnotok átállni a helyes vágányra. Ez sokkal 

problematikusabb, mint egy új elindítása lenne! 

Adva van tehát egy kereszt, a múlt hibái következményeinek vállalása, és adva van 

egy olyan nevelési stílus felvállalása, amely eltér az eddig megszokottól. 

A keresztvállalás elviseléséhez két gondolat nyit kiskaput, hogy Tőlem a megfelelő 

erőt át tudjátok venni. 



Az egyik gondolat az, hogy mindenki csak önmagáért felel, mivel az 

istenszeretőknek minden javukra válik, az Istent nem szeretőkkel meg maga az Isten 

sem tud mit kezdeni! 

A másik kiskapu pedig az őszinte bűnbánat a múlt hibáinak elkövetése miatt. Nem 

bűntudatról van tehát szó! Tehát nem állapotszerű szomorúságról, ami mérgezné a 

jelent, hanem olyan bűnbánatról, amelynek következtében már átélhetitek, hogy a 

gondot átadtátok Nekem, s Én, aki nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket, a 

bűnbocsánat által új életet indítok el bennetek, az Én istengyermeki életemet, s így már 

ti is az istengyermekség tudatával, tudatában élhettek tovább! 

Adva van aztán az új vágányra történő átállás. Ennek lényege a következő: 

Mivel erkölcsi nevelés nincs, csak erkölcsi önnevelés, ezért ki kell tisztáznotok, 

hogy kinek és meddig tart a szabadságköre. Mindenkinek véget ér ott a szabadsága, 

ahol a másiké kezdődik. A szabadságkörnek másik neve: felelősség köre! A 

boldogsága mindenkinek ezen belül valósítható, szerezhető meg. 

A másik, amit vállalni kell, az az, hogy szót kell emelnie annak, akinek 

szabadságkörébe a másik be akar lépni. Mindenki számára a boldogtalanságot az 

okozza, ha vagy belép a másik szabadságkörébe, vagy ha nem szól, ha nem utasítja 

vissza azt, hogy saját szabadságkörébe a másik belépett! Ez tömören azt jelenti, hogy 

nem szabad bűnrészességet vállalni annak, aki boldog akar lenni! Tehát nem nevelni 

kell akarni a másikat, hanem mindenkinek önmagát kell nevelnie azáltal is, hogy nem 

engedi meg, hogy a másik nevelje őt. Tehát felnőttek körében nem lehet szó 

engedelmeskedtetésről, csak józan párbeszédről, melyben vagy meg lehet győzni a 

másikat vagy nem, de a benső szabadságból, a szívbékéből engedni nem szabad! 

2. A családi körülmények elviselhetősége is lényegében azon múlik, hogy le tud-e 

valaki mondani arról, hogy uralja a másikat vagy sem. A családokban is a „fejmosás” 

helyett a „lábmosás” a célravezető! 

Valójában szinte soha nem lehet a családi konfliktusokat megoldani! Nem is a 

megoldást kell megcélozni, hanem azt, hogy kezelni tudjátok az ilyen konfliktusokat. 

Aki ezt vállalja fel, az a maga számára már meg is oldotta azt a lehetőségekhez képest. 

Azért mondom, hogy a lehetőségekhez képest, mert a gondok rendre visszatérnek, és a 

lehetőségek változnak. 

Kedves Barátom! Mindennek alapja az, hogy hidd el: benned élek, és érted élek 

benned! 

Megáldalak a FEGYELEM és a FIGYELEM, 

tehát az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

2149. TÁRSAM NEM HÍVŐ. BAJ EZ? 

Kérdező: 

1. Járjak-e tovább is a közösségbe? 

2. Nem hívő társammal lépjek házasságra? 

3. Hitetlen szüleimen hogyan tudnék segíteni? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Sok kegyelmet kaptál! A közösséget csak akkor hagyd el, ha az kivet téged 

magából! Az Én Lelkem kapcsol össze téged Velem, s így te erősebb vagy minden ártó 

erőnél! Fénynek, világosságnak állítottalak bele a világba! A közösséged világába is! 

Küldetésed ugyanaz, mint az Enyém! Akkor is világítanod kell, ha nem fogadják be 

fényünket! Szívedben a Lélek tüzét el nem olthatja senki és semmi, csak te magad! 

Óvd e lángot! Nem provokálni, de hűnek maradni önmagadhoz, Hozzám! Lelkem 

azonossá tesz bennünket egymással lélekben! Ez azt jelenti, hogy Én te vagyok a 

világban! Én te vagyok otthonodban, közösségedben, munkahelyeden! Közös 

munkánk gyümölcse az a béke, amit magadban hordasz, és az a fény, az a szívmeleg, 

ami – szinte akaratodtól függetlenül is – árad belőled! 

Olvass és tanulj! Intézmények, intézmények képviselői téged nem cenzúrázhatnak! 

A benned élő Lelkem az, amire hallgatnod kell! Nem az engedelmeskedő szolgaság 

lelkét kaptad, hanem az élő Isten szabadságának Lelkét! Ne félj senkitől és semmitől! 

Benned élek, és érted élek benned! Ez életed értelme! 

2. Semmiképpen ne kösd életed olyan emberhez, aki nem fogadott be Engem 

egyértelműen önmagába! Ha Engem nem fogadott be, hogyan fogadhatna be téged,  

akiben Én élek!? Aki jobban szeret bárkit, mint Engem, az nem méltó Hozzám, és 

méltatlan enyéimhez! Az ember élete nem játékszer! Nem vagytok próbababák! Rátok 

bíztam Magamat! Csak az lehet boldog, aki mindent, de igazán mindent elkövet annak 

érdekében, hogy vigyázzon Rám! Rajtam kívül senki a világon senkit nem boldogíthat, 

csak legfeljebb bódíthat! 

Ha valóban Hozzám kötötted életedet, akkor csak az lehet társad, aki szintén 

valóban Hozzám kötötte életét! 

3. Szüleid még menekülőben vannak. Az imádságon és szíved szeretetének 

éreztetésén kívül nem tehetsz értük semmit! De ez, amit tehetsz, ez nem semmi, hanem 

ez a minden! Imádságodnak arra kell irányulnia, hogy benned növekedjék irántuk a 

szereteted! Helyettük te meg nem térhetsz! Tudnod kell, hogy boldogságod nem tőlük 

függ, s az a fájdalom, aggódás, amit irántuk érzel, az az Én fájdalmam, az Én 

aggódásom benned, s így számodra ez is kitüntetés! Nemcsak örömömnek, békémnek 

vagy társa! Szenvedéseimnek is! A Földön a szeretet ilyen! 

Drága Gyermekem! Nagyon sok felkiáltójeles mondatot küldök neked most ebben 

a válaszlevelemben. Igen, mert nagyon szeretném, ha át tudnád érezni e levél által is 

érted dobogó szívem szeretetét! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2150. A HANG HELYETT A MÉDIUM VÁLASZOL 

Kérdező: 

Nem hiszek Istenben! 



Médium: 

Tisztelettel közlöm, hogy benső indítást érzek levelének megválaszolására. 

Írja, hogy nem hisz Istenben. Meg kell mondanom, hogy abban az istenben, 

amelyikben Ön nem hisz, abban én sem hiszek. Nem hiszek olyan istenben, aki 

kívülem létezne számomra azért, hogy segítségemre jöjjön olyankor, amikor erre 

kérem. Nem hiszek olyan istenben, aki nélkülem nem tudja, hogy mit kellene tennie. 

Nem hiszek olyan istenben, aki az ember jogos kívánságainak teljesítésére van 

kitalálva. 

Most elmondom, hogy milyen Istenben hiszek. Olyan Istenben hiszek, aki bennem 

él mindaddig, amíg van némi fogalmam arról, hogy mit jelent jót akarni, tehát szeretni. 

Olyan Istenben hiszek, aki csak akkor tud bennem élni, ha én vigyázok Reá! Olyan 

Istenben hiszek, aki a Földön a rongyos istállót is elfogadta szállásnak, s így szívemet 

sem veti meg, ha igazán vállalom, hogy befogadjam Őt. Olyan Istenben hiszek, aki 

hidegben, sötétben, piszokban, tehát a jelen világunkat jellemző körülményekben 

született meg, hogy e hidegbe meleget, e sötétbe világosságot, fényt, e piszokba 

erkölcsi tisztaságot hozzon. 

Én ebben az Istenben hiszek. Nekem Ő a mindenem, s meggyőződésem, hogy 

akinek bármi és bárki más, tehát saját gyermeke is a mindene, az bálványimádó, és 

pontosan akkor fogja a legnagyobb csalódás érni, amikor legkevésbé várja. 

Engem nem érhet csalódás, mert a bennem élő jóakarat, tehát a SZERETET nem 

más, mint Ő, a TEREMTETLEN SZERETET! 

Tudom, hogy Önben is él ez a SZERETET, ez az ISTEN, és azt is tudom, hogy 

miután kiábrándult egy nem létező istenből, lehetővé vált az Ön számára a 

JÉZUSBAN közöttünk megjelent igazi Istennel való találkozás! 

Igen! Ha megpróbál vigyázni a szívében lévő JÓAKARATRA, tehát az igazi 

Istenre, akkor feltétlenül meg fogja tapasztalni azt, hogy míg kacsalábon forgó 

kastélyokban is lehet boldogtalanul élni, addig rongyos istállóban, lehetetlen 

körülmények között is lehet szenvedve bár, de boldog szívbékével hinni és remélni. 

A magyarországi Erzsébet királynét télvíz idején kizavarták a királyi palotából 

apró gyermekeivel együtt, akik szoknyájába kapaszkodva vágtak neki az éjszakának. S 

ez az asszony, akinek valóban senki nem adott semmit a gúnyon és megvetésen kívül, 

ekkor is énekelni tudta az angyalok karácsonyi énekét: „Dicsőség a magasságban 

Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek!” Igen, mert számára Isten a 

legnagyobb magasságban élt: e kisemmizett asszony szívének trónusán! Ennél 

magasabb magasság nem létezik sem ezen, sem a másvilágon! 

Szentkarácsony estéjén írom e sorokat. Könnyű nekem, mert semmim és senkim 

nincs, s így enyém lehet az egész világ! Minden fény, minden meleg, minden tisztaság, 

ami után ember vágyakozhat a Földön. 

Ebben a külső nincstelenségben, ebben a mérhetetlen benső boldog békességben 

kívánom Önnek annak az Istennek felismerését, aki csak akkor tudja gondviselő 

szeretetét kimutatni irántunk, ha vállaljuk az Ő gondjának viselését. Mint a kicsiny 

gyermek a családban. Kicsi, erőtlen, de ő ad erőt annak a szülőnek, aki szeretetével 



átkarolja. A nagy Isten olyan, mint a rongyos istállóban fekvő didergő kicsi, szegény, 

kiszolgáltatott gyermek! Szeressük Őt! 

Az Ő szívbékéjét kívánom az Ön életében valósággá válni! 

Testvéri szeretettel 1996. SZENT KARÁCSONY ESTÉJÉN! 

2151. JÉZUS VÉRE VALÓBAN ITAL? 

Kérdező: 

Jézus hogyan ajánlhatta vérét ivásra? Ez akkor iszonyat volt! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Testemet enni és véremet inni, ez ma is iszonyat sok ember számára. Pedig aki 

nem táplálkozik Velem, abban nem lesz élet! Persze, a test nem használ semmit! A 

lélek az, aki éltet! Az Én testem és vérem lélek és élet! 

Az Utolsó vacsorán nagyon ügyeltem arra, hogy ne csak valami szóvirágnak 

fogjátok fel szavaimat. Ezért tettem hozzá, hogy amit tanítványaimnak nyújtottam, az 

ugyanaz a vér, amit értetek kiontok! 

A kenyérszaporítás után (János 6) mindenki megbotránkozott szavaimon! 

Tanítványaim is! Ma is ezt teszitek! Nem hisztek Nekem, mert számotokra borzalmas, 

iszonyatos, amiket mondok. 

Nem hiszitek el azt sem, hogy bárányként küldelek benneteket a farkasok közé, és 

azt sem, hogy inkább szeressétek ellenségeiteket. Nem hiszitek el, hogy mindenkit, 

még magatokat is „gyűlölnötök” kell Értem! Nem hiszitek el sem a hetvenhétszer-

hétszer megbocsátást, sem a gonosznak ellene nem állást. Nem hiszitek el, hogy az 

Élet megnyeréséhez az út az élet elvesztésén vezet keresztül, és azt sem, hogy szolgája, 

rabszolgája legyen az a másiknak, aki első akar lenni közöttetek. Nem hiszitek el, hogy 

mosnotok kell egymás lábát, és nem hiszitek el, hogy vigyáznotok kell Rám, ha nem 

akartok Engem és magatokat kárhoztató módon elveszíteni. Nem hiszitek el, hogy ti 

egymásnak testvérei vagytok, s ne nevezzétek magatokat sem atyának, sem úrnak, mert 

egy a ti Atyátok és Uratok! 

Kedves Barátom! Ha Én szempontnak tartottam volna azt, hogy ti mit tartotok 

iszonyatosnak, és mit tartotok szalonképesnek, akkor nem neveztem volna vezetőiteket 

meszelt síroknak, és nem kiáltottam volna rájuk jajokat! 

Hidd el! Nem az volt az iszonyat, amiket Én mondtam, hanem az, amit ti Velem 

csináltatok! Az iszonyat az volt, és az ma is, hogy még az Istent is felfeszítitek, csak ne 

legyen tükör, amelyben magatokra ismerhetnétek! 

Igenis! Az Én testem valóban étel, és az Én vérem valóban ital! És aki nem eszi az 

Én testemet és nem issza az Én véremet azzal az élő hitből fakadó meggyőződéssel, 

hogy a szentmisén, az Úrvacsorán, testemmel és véremmel táplálja lelkét 

(természetesen akkor is, ha egy szín alatt vesz magához Engem), abban bizony nem 

lesz élet! 



Kedves Barátom! Ne arra tegyétek a hangsúlyt, hogy miért botránkoztak meg 

Rajtam mások, hanem arra, hogy ti ne botránkozzatok, hanem fogadjatok el Engem az 

örökéletre vezető ÚTNAK! 

A soha senkinek nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás, a lehetőségeknek, 

mint talentumoknak felhasználásával történő másokon segítés életformát csak az képes 

a gyakorlatban megvalósítani, aki az Utolsó vacsorán elhangzott szavaimat nem arra 

használja fel, hogy hogyan és miért lehetne azokat másképpen értelmezni, hanem arra, 

hogy elhiggye: azért adtam teljesen oda Magamat nektek, hogy bennetek is ezt éljem 

tovább, tehát nektek is teljesen adnotok kell magatokat egymásnak! Az elveszítés 

félelme nélküli mindent birtoklás csak a mindent odaadás által valósulhat meg! 

Kedves Barátom! A többi kérdésedre azért nem válaszolok, mert Én nem azért 

jöttem közétek, hogy tudományoskodjam, hanem azért, hogy bennetek éljek. 

A sport, a művészet és a tudomány a legveszélyesebb területek arra, hogy könnyen 

eltévedjetek a Hozzám vezető úton. Ezek nem rosszak önmagukban, de mivel mulandó 

sikerrel is kecsegtetnek, ezért csak annak szabadna használnia, vállalnia ezeket, aki a 

lelke mélyén meghallja az erre irányuló Lelkem szavát, s Irántam való szeretetből 

tenné azt, amit tenni akar e területeken. Közvetlen segítséget bárkinek adok úgy a 

sport, mint a tudomány és a művészet terén, ha valakinek ez lelki épülését szolgálja. 

De aki médium által akar e területeken előbbre jutni, az olyan fáradságtól akarja 

megkímélni magát, ami cáfolná ezt a gyakran hangoztatott tételemet: Veletek és 

értetek mindent, de helyettetek semmit! 

Szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2152. VAN A HANGHOZ KÖZEL ÁLLÓ SZELLEMI IRÁNYZAT? 

Kérdező: 

Van olyan szellemi irány, ami közel áll a HANG-hoz? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Minden rossz egy elrontott jó! A megsérült emberi természet minden emberben 

megtalálható különböző fokon javított, illetve elrontott kiadásban. 

Kelet nagy misztikusai az emberi természetben rejlő erőket igyekeztek felismerni 

és alkalmazni az egyre emberibb ember kiteljesedésére. Ennek lett következménye az, 

hogy sokan közülük idegileg rendezett, a lelkükben békére talált, megállapodott 

emberek lettek. 

A gyökér, a forrás Én vagyok. Én, Jézus! Én vagyok az ÚT! Mindaz, aki Engem 

kezd megismerni, az egyre jobban felismeri az emberi természetben feltétlenül 

megtalálható minden olyan pozitív vonást, amely Általam, Velem és Bennem tisztán és 

töretlenül megismerhető és megtapasztalható. 

Az jó, ha bárhol egyre több olyan gondolatot véltek felfedezni, amelyeket a 

Bibliában vagy a HANG-könyvekben már feltártam előttetek. De arra vigyáznotok 

kell, hogy Engem ne cseréljetek le mással, másokkal! Minden, ami szép, jó és nemes, 



az Belőlem él, és Engem képvisel. De csak az! Bekötő út sok lehet, de ÚT, az egyetlen, 

csak Én vagyok! 

Örülj, ha hallod visszhangomat bárhol és bárkiben, de légy okos és óvatos! Engem 

nem vitában lehet megtalálni, hanem a szeretetben, és csak az tud képviselni, aki 

ismerve Engem, arra törekszik, hogy tanúságot tegyen Rólam ott, ahol erre lehetőséget 

kap. 

A keleti misztikusok, szentek gyakran más szavakkal ugyanazt a tartalmat 

képviselik, mint Én az evangéliumaimban elmondtam nektek. Csak az igaz bennük, 

amit Bennem is fel lehet ismernetek. Bennem, és nem bennetek! Én nem vagyok 

azonos a megkereszteltekkel! Nem igaz az, hogy szertartások által azonosulok veletek. 

Sehogy sem azonosulok veletek. Nektek kell azonosulnotok Velem! Nem Nekem kell 

tőletek, hanem nektek kell Tőlem emberséget tanulnotok. Ez áll a keleti misztikusokra 

is! 

Az a sok harc, keresés, aszkézis, önfegyelmező gyakorlat ételben, italban, 

életmódban, az nem Én vagyok! Aki Engem megtalál, az valóban az Életre talál! Aki 

Engem választ, annak nem kell különböző légző és egyéb aszketikus gyakorlatokkal 

évtizedekig fegyelmeznie magát azért, hogy uralni tudja lehúzó vágyait, mert Bennem 

megvan, és akiben élhetek, abban Általam és Velem megnyílik az az erőforrás, amely 

nem más, mint az Én Lelkem kiáradása. Mindaz, aki szomjúhozza az ÉLETET, az 

jöjjön Hozzám, és igyék, és benne az örökéletre szökellő víz forrása fog felbuzogni 

(János 7:37-39)! 

Szívesen osztom meg veled békémet, erőmet! Ettől Nekem nem lesz kevesebb, 

neked viszont több lesz! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2153. CSOPORTUNKAT NAGY MEGPRÓBÁLTATÁS ÉRTE! 

Kérdező: 

Miért érte csoportunkat egy nagy megpróbáltatás? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Az már világos előtted, hogy semmi olyat nem engedek meg, ami károtokra válna. 

Abban a sötétség, amely körülvesz benneteket, feltétlenül fontos, hogy a ti életetek, 

mint a világ világossága, értelmet kapjon. A világosságnak csak akkor és ott van 

értelme a Földön, ahol sötétség van! 

A megpróbáltatások pontosan azt akarják kinyilvánítani, hogy a világosság akkor 

is világosság, ha a sötétség nem akarja befogadni azt! 

Ne aggódj! Akkor kéne aggódnod, ha körülöttetek látszatra megszűnne a sötétség! 

Igen, mert a Föld nem Mennyország! A mélyben csak akkor van helyén minden, ha a 

felszínen vihar tombol. Persze, időszakos viharszünetek lehetnek, de végleg soha el 

nem fognak múlni enyéim felett azok a viharfelhők, amelyek időnként kitombolják 

magukat. A Föld ilyen! De bízzatok! A Győztes oldalán álltok! 



Ne féltsétek magatokat! Ami Istentől van, az feltétlenül megmarad! Aminek pedig 

a szerepe befejeződött, annak távoznia kell a színpadról! Ez a gyakorlatban azt jelenti, 

hogy mindig készen kell lennetek a megújulásra. 

A különböző szerzetesrendeknél lehet legegyértelműbben látni, hogy milyen 

értelmetlen a létük, amikor alapítójuk által elindított feladatuk felett már eljárt az idő, s 

nem tudnak megújulni! 

Egyetlen csoportosulásnál sem jó az, amikor már csak az önfenntartás ösztöne 

tartja össze a társaságot, és nem a szeretet kiáradásának mindig megújulni kész 

formája! 

Kedves Barátom! Nagyszerű munka az, amit eddig tettetek, és hidd el, hogy a 

jövőben is szeretnék számítani rátok. Ha vállaltok Engem, akkor Én mindenről 

gondoskodom, ami a körülményeket illeti! De ez csak addig lesz így, amíg hajlandók 

vagytok Tőlem átvenni a tartalmat! 

Nagyon szeretlek mindannyiotokat, és megáldalak benneteket 

Lelkem EREJÉVEL, BIZALMÁVAL, HŰSÉGÉVEL!  « 

2154. FOGALMAK TISZTÁZÁSA 

Kérdező: 

1. Az apostolok és a próféták közötti különbségről érdeklődöm. 

2. Mi az alapja annak, hogy rangsorolni kell a Bibliában? 

3. Őrangyalokról kérdezem a HANGOT. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Az Engem képviselők, a nevemben joggal beszélők azok, akik apostolaim. Az 

apostolság küldetés-vállalás, és nem karizma. A küldetés nem karizma! A küldetéssel 

viszont feltétlenül vele jár az, hogy a küldöttben olyan karizmák, tehát Isten által 

megtisztított és a közösség javára felerősített adományok működnek, amelyek 

hatékony eszközei az apostolkodásnak. 

A prófétaság adománya, tehát e karizma, ez olyan képesség, amely képessé teszi a 

prófétát a jövőbe látásra vagy a lélekbe látásra, vagy az erőben történő tanításra, vagy 

akár mindhárom is megnyilvánul abban, aki a prófétaság karizmáját megkapta. 

2. Mivel a Szentlélek az a forrás, aki az emberek számára az emberi értelmet 

igénybe veszi, amikor közölni akarja mondanivalóját, és mivel az Isten nem báboknak 

teremtette az embert, hanem szabad lényeknek, és mivel Isten valóságot közöl és nem 

mondatokat, mivel a mondatok a már az Isten által közölt valóságot igyekszenek az 

ember számára felfogható, megérthető módon közölni, ezért szükségszerű, hogy az 

Isten által emberen keresztül közölt valóság legoptimálisabb megfogalmazója Én, 

Jézus, lehetek csupán, mert egyedül Bennem testesült meg az Isten úgy, mint senki 

másban! Mindenki másban, Hozzám mérten, csak több-kevesebb sikerrel tudott ez 

megvalósulni. Tehát Hozzám viszonyítva mindenki torzított, mivel önmagát is 

kénytelen volt belevinni a kapott sugalmazott szövegbe! 



3. Őrangyalodtól bármit kérhetsz! Ő azt a küldetést kapta Istentől, hogy veled 

kapcsolatban a legmesszebbre menően tegyen meg mindent, adjon meg minden 

segítséget, amit te tőle a szeretet körén belül igényelsz. Ez nem csökkenti és nem is 

teszi feleslegessé Isten benned – vele, mármint őrangyaloddal – érted végzett 

munkáját, de igenis gazdagítja az összes szellemi lények lelki tevékenységét, s így 

csodálatosan segíti minden értelmes lény szeretetben történő kibontakozását. 

Szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2155. MI AKADÁLYOZZA GYÓGYULÁSOMAT? 

Kérdező: 

Miért nem gyógyulok? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Először is tudnod kell, hogy az egészség nem csúcsérték a Földön! Másodszor 

tudnod kell, hogy minden betegség gyógyítható időszakosan. Harmadszor pedig 

tudnod kell, hogy akkor tesz valaki legjobbat önmagának, ha törekszik megtanulni azt, 

hogy hogyan kezelje önmagát a betegségével együtt. 

Nincs a világon egészséges ember! Mindannyian halálos betegséggel születtetek a 

Földre! E halálos betegséggel együtt egy olyan feladattal jöttél te is e világra, hogy 

boldog légy! Igen! A betegségével együtt kell boldognak lennie mindenkinek! 

A boldogság nem kapcsolódhat sem betegséghez, sem egészséghez! Ha nem így 

lenne, akkor Isten nem jó Isten lenne, hanem még az ördögnél is rosszabb, mivel 

boldogságra teremtett mindenkit, holott földi értelemben vett halál csak azért 

lehetséges, mert a halálos betegség szükségszerű! 

Meg akarsz gyógyulni? Okosan teszed! Gyógyulásodnak csak akkor van értelme, 

ha nem erre teszed a hangsúlyt, hanem arra, ami a lényeg. A lényeg a boldogság! Akarj 

boldog lenni! Aki igazán szeret, az feltétlenül boldog, mert állapot benne a szívbéke! 

Szeretni annyit jelent, mint jót akarni olyan mértékben, amilyen mértékben valaki 

erre képes! Aki nagyobb mértékben akar szeretni, mint képes, az egészségesen sem 

tudja ezt elérni, egészségesen sem lesz erre képes, tehát az ilyen ember nem boldog 

akar lenni, hanem okosabb akar lenni az Istennél! 

Van az alázatnak egy olyan foka, amely nélkül hiányzik a boldogság alapja! Ez 

pedig az, hogy el kell tudnod fogadni Istent olyannak, amilyen. Magadban is örömmel 

el kell tudnod fogadni olyannak, amilyen! Ez az alapja annak, hogy el tudd fogadni 

magadat olyannak, amilyen vagy, és ennek lesz következménye az, hogy másokat is el 

tudj fogadni olyannak, amilyenek! 

Ha akarsz, meggyógyulsz! De ehhez vállalnod kell az előbb elmondottakat! 

Érted aggódó szeretetem minden fényével és melegével megáldalak a BENSŐ 

BÉKÉT TEREMTŐ LELKEMMEL!  « 



2156. ISTEN GYÓGYÍT ÁLTALAM! 

Kérdező: 

1. A gyógyítás és a prófétálás adományát megkaptam Istentől? 

2. Az álmokban kapott útmutatások Istentől jönnek? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Mindenképpen kiválasztottam vagy, mert nem te teremtettél Engem, hanem Én 

teremtettelek téged! Most is benned élek létbentartó módon, és benned akarok élni 

boldogító módon is! Ennek természetesen feltétele van. E feltétel az, hogy a Tőlem 

kapott adományokat Irántam való szeretettel használd fel embertársaid javára. 

Az első és legfontosabb adomány, amit szeretném, ha vállalnál, a prófétaság 

adománya. Elsősorban nem a jövőbelátásra és nem a lélekbelátásra gondolok, hanem 

olyan a tanításra, amely Lelkem erejét hordozza. Szándékom van prófétaiskolát 

létesíteni hazátokban. Már keresem angyalaim által ehhez azokat, akik egyre jobban 

meg akarnak ismerni Engem, tehát vállalják azt, hogy komoly szellemi munkát 

végezzenek ennek érdekében. 

A gyógyítás adománya csak kísérő jelensége lehet a tanúságtevő prófétai 

magatartás vállalásának. E nélkül a gyógyítás felelőtlen művelet, mert mindenki 

köteles minden képességét felelősséggel mozgósítani a szeretet terjedésének 

érdekében. Az a testi egészség, amely mögött nem áll a Bennem bízó és Általam 

boldog lélek, csak látszat-egészség! És messze ezek előtt állnak azok, akik benső 

békével élik a beteg test nyomorúságát abban a tudatban, hogy az istenszeretőknek 

minden javukra válik. 

Aki a prófétaság lelkét kapta, az képes a jó szándékú embereket olyan 

gondolkodás-átalakításra késztetni, aminek következtében boldogító erőmben 

részesülnek! És ez a lényeg! 

Aki úgy gondolja, hogy akkor lesz boldog, ha testileg egészséges, annak feltétlenül 

komoly gondolkodás-átalakítást kell végeznie, mert e nélkül egyik csalódás a másikat 

fogja érni életében. 

Drága Gyermekem! Minden megoldás belülről indul el kifelé, és nem kívülről 

befelé! Aki a testi egészség megszerzése által akarja elérni a boldogságot, tehát a 

szívbékét, vagyis kívülről indul el befelé, az olyan, mint mikor valaki a padlásnál kezdi 

építeni házát, és nem az alapoknál. Aki belülről, a Velem való kapcsolat rendezésénél, 

tehát a gondolkodásának átalakításával kezd hozzá élete boldoggá tevéséhez, az 

legtöbbször elér a padlásig, tehát olyan testi egészségre jut, amiről nem is álmodott! De 

fordítva nem megy! 

2. Az álmok nagyon fontos információs csatornák, de óvatosan kell velük bánni! 

Álmokban kapott utasítások csak akkor követhetők, ha éber állapotban is helyesnek 

lehet őket minősíteni. Tehát sokkal inkább erősítő és figyelemfelkeltő szerepük van, 

semmint felelősséget is tudnának vállalni azért, amit sugallnak! 

Megáldalak a JÓZANSÁG és a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 



2157. GYÓGYÍTHATÓ A KARMIKUS BETEGSÉG? 

Kérdező: 

1. Betegségem karmikus-e? 

2. Hogyan gyógyulhatok betegségemből? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Először légy tisztában azzal, hogy mit is jelent a karma! 

Karmája mindenkinek van! A karma nem valami rossz, hanem egy olyan 

sorsvonal, amelyen vannak csomók, görcsök, s ezeket vállalva, kezelve oldódnak meg, 

oldódnak fel ezek a gubancok úgy, hogy nem zavarják tovább a karma hordozójának 

benső békéjét. 

Mivel minden mindennel összefügg – a világmindenség nagy egészét tekintve –, ha 

valaki nem arra törekszik, hogy sorsvonalát egy másikra átváltsa, hanem arra, hogy 

vállalva azt megfelelően kezelje, akkor teljesen megszűnnek e sorsvonalon elhelyezett 

görcsök. 

Nekem is volt karmám, sorsvonalam a Földön, s Én, Jézus, szintén voltam olyan 

állapotban, hogy azt kértem, ha lehetséges, múljék el tőlem e sorsvonalon elhelyezett 

görcs, a szenvedés pohara, de kis idő elteltével eljutottam oda, hogy nem 

megváltoztatásáért könyörögtem, hanem arra vágyódtam, hogy mindenképpen Atyám 

akarata teljesüljön. Így győztesen mentem tovább a vállalt sorsvonalon, s így ezáltal az 

egész világ Üdvözítője lettem. Az emmauszi tanítványoknak már elmondhattam, hogy 

saját üdvösségem érdeke is e sorsvonalam vállalását jelentette (Lukács 24:26). 

„Betegséged” neked is karmikus eredetű, tehát gyógyulásod útjára akkor lépsz, ha 

nem leváltani akarod, hanem meg akarod tanulni vállalni, kezelni azt. Meg kell 

tanulnod hálát adni érte, mert a hálaadó ima olyan „kegyelmi vegyületet” állít elő 

benned, amely képes teljesen feloldani, megszüntetni „betegségedet”! Igen, mert ha 

lelkedben, tudatodban helyet adsz annak a gondolatnak, hogy éppen erre van 

szükséged üdvösséged érdekében, akkor nem megszabadulni akarsz ettől, hanem, mint 

eszközt, vállalni, kezelni, felhasználni akarod azért, hogy örökre boldog légy! 

Valójában minden, ami benned és körülötted van, ezért van, ezt kellene hogy szolgálja. 

De csak akkor valósulhat ez meg, ha te „belülről” nem menekülni akarsz ettől, nem 

megszüntetni akarod ezt, hanem belátod, hogy pont erre van szükséged benső békéd 

érdekében. Ebben segít óriási mértékben a hálaadó ima. 

A hálaadó imának az a felismerés a forrása, hogy téged nem úgy szeretlek, mint 

mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon, mert ha még valakit így szeretnék, akkor 

kettő lenne belőled, tehát te egyetlenem vagy, s Én nemcsak benned élek, hanem érted 

élek benned, tehát boldogítód akarok lenni azon a karmikus sorsvonalon, amit vállaltál, 

mielőtt megszülettél! 

2. A fentiekben már válaszoltam e második kérdésedre is. Ehhez még annyit kell 

hozzátennem, hogy el is várom tőled azt a hitet, bizalmat, amire képes is vagy 



Irányomban! Vagyis azt az életformát, amelyben nem „betegségedből” történő 

gyógyulásodra teszed a hangsúlyt, hanem a Velem való foglalkozásra. 

A „gyógyulást” bízd Rám! Nem a te dolgod e téren az eredmény! A te dolgod az, 

hogy szeress, légy türelmes, hűséges, megbízható és körülményeidhez alkalmazkodó 

azzal a benső békével, amely az Én jelenlétem elfogadását, elhívését igazolja, tanúsítja 

számodra és mások számára is! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2158. TÖBB „ÉN”-ÜNK IS VAN? 

Kérdező: 

1. Azt az utat járom, amit megterveztem magamnak? 

2. Az „Én” nagyobb részét valóban „fönn” hagytuk? 

3. Miért nem érzem mindig a felszabadultság érzését? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az utat, amit vállaltál, ha akarod, ha nem, járnod kell! A sorsvonal, tehát a 

vállalt karma le nem váltható, ki nem cserélhető! Az, ami tőled függ a Földön, a 

HOGYAN-ban van! 

Mindenképpen Engem vállaltál, mint UTAT! Tehát a nem ártás, a megbocsátás, a 

segítés az az életmód, amit vállaltál. Amilyen mértékben ezt megvalósítod, olyan 

mértékben éled meg az Általam neked felkínált szívbékét. 

A reggeli és az esti ima azért fontos, mert ezek biztosítják legjobban az Általam 

megkívánt életmódot. 

2. Nagyon természetes, hogy minden ember nemcsak mulandóságot él meg, hanem 

az örökkévalóságot is magában hordozza. Nem szerencsés kifejezés az, ami által valaki 

darabolja önmagát. Tehát a nagyobbik fele vagy a kisebbik fele az Én-ednek nem felel 

meg annak a valóságnak, amit a benned lévő létbentartó jelenlétem jelent. Kétségtelen, 

hogy van benned egy színről színre látás helyett inkább hallásnak nevezhető képesség. 

De ez nem darabolja az én-edet! Egy „ÉN”-ed van! Amit ti kis és nagy Én-nek 

mondotok, az ugyanannak az Én-nek más és más oldalról való megközelítése! Benned 

tehát minden fönn is van és lenn is van! Ez nem ellentmondás, mert nem ugyanarról a 

nézőpontról szemlélve lehet mondani mindkettőt! 

3. A szeretet, a benső szabadság, ugyan együtt jár bizonyos érzelmekkel, de ezek 

nem főszereplői sem a szeretésnek, sem a benső szabadságnak. A döntő a tudatos jó 

szándék! Az érzelmek különböző hullámzásoknak vannak kitéve. A Föld senki 

számára sem lehetséges a véglegesült Mennyország! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 



2159. MI A TEENDŐM? 

Kérdező: 

1. Végezzek tudományos kutató munkát? 

2. Párkapcsolatomnak van értékelhető jövője? 

3. Alkalmas vagyok arra, hogy médium legyek? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Önmagában sem a fizikai, sem a szellemi munka nem értékelhető! Mindenkinek 

önmagának kell meghatároznia azt a célt, amely erkölcsi tartalmat ad életének. Te 

bárhogyan döntesz, Én mindig EGY vagyok veled mindaddig, amíg Értem teszed azt,  

amit teszel! Semmiféle felelősséget át nem vehetek tőled, mivel boldogságra teremtett 

szabad szellem vagy, akinek magának kell eldöntenie, hogy milyen formában vállalja 

Velem a kapcsolatot. Én csak a szolgáló szeretet útját tudom felvázolni előtted, 

amelyet minden döntésedben magadra kell vállalnod, ha boldog akarsz lenni úgy, 

ahogy azt az Isten akarja! Illetve ha boldog akarsz lenni, mivel csak úgy lehetsz 

boldog, ahogy az Isten akarja! Ennek a boldogságnak pedig az iránya nem lehet más, 

mint az, hogy naponta vedd fel Velem a kapcsolatot, tehát imádkozzál, beszélj Velem, 

akár többször is! A tudományos kutatók általában alkalmatlanok arra, hogy Velem 

sokat foglalkozzanak, mivel erre nem szoktak ráérni! Bár kivételek lehetnek. A sport, a 

művészet és a kannibálok megeszik az embert! És ezáltal gyakran „megeszik” az Istent 

is. Már nem úgy, hogy Vele táplálkoznak, hanem úgy, hogy nem adnak számára 

lehetőséget az élethez, az életre! De Én soha nem hagyok el senkit! A tudományos 

kutatókat sem, a sportolókat sem, a művészeket sem! 

2. Csak annak a párkapcsolatnak van reménye a jövőt illetően, amelyben mindkét 

fél a jelenben már Általam, Velem és Bennem igyekszik megtalálni élete értelmét. 

Tehát a jövőben csak az remélhet, aki a jelenben hordozza áldásomat! 

3. Nagyon természetes, hogy alkalmas vagy arra, sőt!, arra lettél teremtve, hogy 

médiumom légy! Nagyon szeretnék általad, veled és benned úgy élni, hogy ezáltal 

mások felé is tudjam hirdetni ezt az örök igazságot: Mindenki csak úgy lehet boldog, 

ahogy azt az Isten megálmodta róla! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2160. NINCS A KEZEMBEN AZ ÉLETEM! 

Kérdező: 

1. Helyzetem kilátástalan. 

2. Megkötözött vagyok valakivel. 

3. Kezemből kifolyik a pénz. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



1. Először is nincs kilátástalan helyzet. Csak kilátástalan béke ott, ahol nem Engem 

fogadnak be, mint békét teremtőt. Nálam nélkül valóban semmit sem tehettek, de 

Általam, Bennem és Velem mindenre képes az, aki befogad Engem Urának, 

Megszabadítójának! 

Én senkit sem engedek erején felüli kísértésbe kerülni. Ha te azt mondod, hogy 

nem tudsz ellenállni a kísértésnek, akkor ezzel arról teszel tanúságot magad előtt, hogy 

lemondtál az Én segítségemről! 

Drága Gyermek! Ne mondj le Rólam! Az kétségtelen, hogy nem úgy állok melléd, 

mint azok, akik vállalják a bűnrészességet veled. De tudnod kell, hogy az igazi és 

helyes szeretet nem abban áll, hogy valakinek igazat adjunk, hanem abban, hogy erőt 

adjunk annak, aki ki akar jönni az általa is létrehozott bajból. 

Ha hűséges leszel azon törekvésedben, hogy kilábalj gondjaidból, tehát nem 

mondod azt, hogy reménytelen a helyzeted, akkor meg fogod tapasztalni az Én erőmet! 

Általad, veled és benned mindent, de nélküled semmit! 

2. Az Én nevem azt jelenti magyarul, hogy Isten, a Megszabadító! Én soha nem 

hagyok el senkit! Azokat sem, akik Engem elhagynak. Az Én hűségem határtalan! 

Mindenkit meg akarok szabadítani minden megkötözöttségétől! Ezért jöttem 

SZABADÍTÓNAK a Földre! De ezt a szándékomat el kell fogadnia annak, aki valóban 

szabad akar lenni! 

Akarata ellenére senkit sem tehetek szabaddá, mert ha ilyet tennék, akkor 

képtelenné tennélek benneteket arra a szeretésre, amely boldoggá teheti az embert! Ha 

e mondatomat átgondolod, akkor igazat fogsz adni Nekem, és megérted, hogy nem 

tehetem meg azt helyetted, amit neked kell megtenned. Azt el kell fogadnod, ha a 

józan eszedre hallgatsz, hogy amit neked kell megtenned, azt meg is tudod tenni! Igen, 

mert amit nem tudsz megtenni, azért semmiképpen sem lehetsz felelősségre vonható 

sem Isten, sem emberek előtt! 

3. Anyagi javaid kezelését a reggeli imádban kell megbeszélned Velem. Ha ezt 

megteszed, akkor nem fog kifolyni kezedből semmi. Akkor látni fogod, hogy nemcsak 

tanácsot adok, de erőt is adok neked annak megvalósításához, amit neked tanácsolok! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2161. LÉLEKKERESZTSÉGRŐL 

Kérdező: 

Mi a Lélekkeresztség? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amely erővel, bátorsággal, bizalommal 

tölti el azt, aki ebben részesül. A Lélekkeresztség teszi lehetővé azt, hogy hatékony 

tanúim legyetek az emberek előtt. Hinni kell abban, hogy van ilyen, mivel Előfutárom 

erről egyértelműen tudósított benneteket, ahogy ezt Márk evangéliumának 1:8. 

részében olvashatod. De Magam is erről beszéltem, amikor Lukács evangéliumában a 



24:49. részben megígértem, hogy Erőben részesítelek benneteket! A Lélekkeresztség 

olyan esemény, amely által Lelkem bizonyos emberi tulajdonságotokat karizmává 

minősíti embertársaitok javára! 

Meglepő az, amit leveledben írsz erről, amikor médiumom Lélekkeresztségéről 

mondasz véleményt! Az ő számára ez az esemény olyan pirosbetűs ünnep, mely 

élményhez semmi hozzá nem mérhető! 

A Lélekkeresztség kicsit előíze a Mennyország boldogságának! Ennek csodálatos 

voltát nem lehet úgy szavakba foglalni, hogy ráérezzen valaki, aki ebben nem 

részesült. Olyan ez, mint a szerelem! Aki még soha nem volt szerelmes, annak hiába 

áradozol arról, hogy az milyen. Olyan ez, mint valami csodálatos illat. Akinek nincs 

szagló érzéke, annak beszélhetsz róla, de nem teheted számára tapasztalhatóvá, 

érthetővé. Olyan a Lélekkeresztség, mint valami színpompás varázslat. Aki színvak, 

annak hiába próbálod szavakkal érzékelhetővé tenni azt, hogy milyen a szivárvány! 

Én azért nem beszéltem a Lélekkeresztség milyen-ségéről, mert ennek nincs 

értelme senkinél addig, amíg ezt valaki meg nem tapasztalta. Csak azt mondtam róla, 

hogy van, és erőben fogtok részesülni általa. 

Hinned kell, és imádkoznod kell érte! Te ennél többet nem tehetsz. De ezek 

feltétlen feltételei annak, hogy Lélekkeresztelt légy! A kegyelem csak abban az 

irányban lehet hatékony, amely irányban nyitottságra talál 

Minden embert szeretnék Lélekkeresztségben részesíteni, hogy hatékony tanúim 

legyetek a világ négy égtáján, és így ne csak másoknak kínáljátok fel a Földön elérhető 

legnagyobb boldogságot, hanem magatok számára is biztosítsátok azt, hogy tanúságot 

tudjak tenni rólatok mennyei Atyám előtt, mivel ti is tanúságot tettetek Rólam az 

emberek előtt. 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2162. GYÓGYULÁSRÓL 

Kérdező: 

Meggyógyulhat-e fiam a betegségéből? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Minden betegségből ki lehet gyógyulni. Egy kivétel van, a földi élet! Ez 

önmagában egy olyan betegség, amely előbb-utóbb halállal jár. 

A Földre mindenki azért született, hogy meggyógyuljon! A testi betegségek a lélek 

betegségeinek tünetei. Az izületi betegségek lelki gyökere kettős. Az egyik az empátia 

hiánya, tehát az, amikor valaki nem tudja kellőképpen beleélni magát mások 

nyomorába, s nem tud kellőképpen együtt érezni azokkal, akik a földi élet nagy 

szenvedői. Tehát a lelki fejlődéssel járó szenvedések vállalását olyan 

megkötözöttségnek éli meg, amelyből nem tanulni akar, hanem megszabadulni ettől. 

A másik forrása az izületi bántalmaknak a test épülésére szolgáló ételek 

megválogatásának hiánya. Okos diétával, az önzetlen szeretet növekedésével, tehát 



mások nagyobb megértésével, és a bajok kezelésének hősies vállalásával az izületi 

bajok tejesen megszüntethetők! 

Amit eddig elmondtam, az csak ott és akkor tud érvényre jutni, ahol és amikor 

Engem valaki egész szívével, lelkével elfogad Urának, Megszabadítójának. Élő hit 

nélkül csak pillanatnyi tüneti kezelés történhet, de gyökeres orvoslás nem! 

Megáldalak a SZABADSÁG és a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2163. REMÉNYTELEN VAGYOK 

Kérdező: 

Nem működik jól az életem. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Szeretnélek rávenni arra, hogy fogadd el a következő kijelentéseimet: Nem olyan 

az életed, amilyennek látod, hanem amilyennek látod, olyan! Tehát nem az életeddel 

van a baj, hanem a látásoddal! Ha el tudod fogadni, hogy látásodon kell változtatnod, 

akkor arra döbbensz rá, hogy életed nem is olyan rossz! 

A gondolkodás-átalakítást semmi sem előzheti meg! Soha nem éri el a 

boldogságot, a szívbékét az, aki kívülről indul el befelé. Mindig csak a belülről kifelé 

történő elhatározások hoznak megelégedettséget. Mit jelent ez a gyakorlatban? 

El kell hinned, hogy van Isten, és ez az Isten JÓ Isten. Amíg ezt el nem fogadod, 

addig mindig arra fogsz törekedni, hogy bizonyítsd magadnak: nincsen JÓ Isten! 

Amíg valaki az alázatnak legalább arra a fokára nem jut el, hogy téved, ha Istent 

nem JÓ-nak gondolja, addig az Isten sem tud vele mit kezdeni. Ezt igazolják azok az 

öngyilkosok is, akik a felszínen, tehát kívülről, evilági értelemben sikeresnek voltak 

mondhatók. 

Aki hisz abban, hogy mennyei Atyánk egy csodálatosan JÓ Atya, annak nem 

jelentenek komoly problémát a körülményei negatív megnyilatkozásai, mert előbb-

utóbb ki fogja találni, hogy azok miért jók neki! A gondolkodás-átalakítás pontosan ezt 

jelenti. Ez az, amit Isten sem tud megtenni helyettetek. Mindenkit csak Isten tud 

boldogítani, de csak akkor, ha a boldogító Istent akarjátok meglátni életetekben. Amíg 

azt mondod, hogy hiába imádkozol, addig feltétlenül hiába imádkozol! Amíg azt 

mondod és azt látod, hogy csupa kudarc van körülötted, addig az így is van! Aki 

pokolnak éli meg belül a lelkét, annak az is! De ezen az önámításon bárki változtathat 

magán. 

Ez azért önámítás, mert hazugságban élnek azok, akik benső kárhozatban élnek. 

Igen, mert a hazugság atyjának igézetében élnek! Ebből kitörni csak belülről lehet. Fel 

kell vállalnod egy komoly szellemi munkát, tehát azt, hogy találd meg mindenben a 

jót! Hidd el, hogy az Isten az ő gyermekeinek csak jót engedhet meg. Ha valaki Isten 

gyermekei közül nem jónak éli meg azt, amit számára Isten enged, az ne Istent okolja 

ezért, hanem saját szellemi, lelki restségét, mivel nem vállalta a benső boldogságra 

formáló gondolkodás-átalakítást. 



Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha elhinnéd: Én, Jézus, nemcsak benned 

élek, de boldogító módon élek benned. Ennek meglátását helyetted nem tudom 

megtenni. De mint tény, ez akkor is tény, ha nem hiszed el, ha nem törekszel ezt 

meglátni, elfogadni, s ezért hálát adni. 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS és az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

2164. A HIT KÖVETKEZMÉNYE 

Kérdező: 

1. A pszichotronikáról kérek véleményt! 

2. Fogadhatok el honoráriumot? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Azok a jelek, jelrendszerek, szertartás-formák és mondatok, amelyek a 

pszichotronika „látványos” megnyilatkozásai, azt a célt szolgálják, hogy a gyógyító 

segítségével a gyógyulni vágyó tudatosan irányítsa benső világát arra a beteg testrészre 

és annak elhívésére, amit a gyógyító mond. Szó sincs itt tehát automatikáról. 

Orvos és nem orvos, mindenki tudja, hogy a hitnek gyógyító ereje van. E gyógyító 

erőnek, amelynek alapja a tartalomba vetett hit, különböző formát adnak ma azok, akik 

e hitenergiát gyógyításra használják. 

Valóban nevetséges ez az eljárás azoknak, akik a formán fennakadnak. Én is 

nevetséges voltam az ilyenek számára, amikor ezek látták, hogy a süketnémának 

fülébe dugtam ujjamat, és nyálazott ujjammal megérintettem a nyelvét (Márk 7:33), 

vagy mikor a földre köpve sarat csináltam, és a vak szemére kentem (János 9:6)! De a 

bajok így szűntek meg! 

A külső formák tehát a betegben a hit erősítését és meghatározott helyre történő 

koncentrálását segítik elő. Hit nélkül nevetséges hókuszpókusz az egész! 

2. Mindig mindenkitől mindent el szabad, sőt, illő elfogadni! A döntő soha nem az, 

amit birtokolsz, hanem az, hogy mire használod azt, amid van! Az természetesen 

megengedhetetlen, hogy anyagi javakat kényszeríts ki Istentől kapott képességeid 

alkalmazása fejében! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2165. MELYIK A HELYES ÚT? 

Kérdező: 

Férjem jó úton jár? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Semmiképpen sem jár jó úton az, aki a világ megmentésére érez küldetést! Az a 

világ, amely körülöttetek van, az nem az Én világom. Ennek a világnak fejedelme a 

Sátán, aki hazug és gyilkos volt kezdet óta! Az a világ, amely bennetek van, ha 



beengedtek Engem magatokba, akkor az Én világom, az Én országom! És annak, aki 

beenged Engem magába, annak a körülményeit is tudom úgy rendezni, hogy minden az 

ő javát szolgálja! 

Azt pedig világosan tudomásotokra hoztam már kétezer évvel ezelőtt, hogy jönnek 

hamis próféták és hamis krisztusok, és ha lehet, még a választottakat is megtévesztik. 

De gyümölcseikről felismerhetők! A hazugság, az erkölcstelenség, a nagyképűség, a 

gőg és az önzésnek különböző formái mind árulkodó jelei annak, hogy az ilyen 

emberhez semmi köze nincs az Istennek! 

Azt kell tudnod eldönteni, hogy férjed elmebeteg vagy gonosz! Ha elmebeteg, 

akkor elmegyógyintézeti kezelésre szorul. Ha gonosz, akkor meg kell térnie. De azt 

neked tudnod kell, hogy ő semmiképpen sem képviselheti az Istent! És azt is tudnod 

kell, hogyha te szeretsz Engem, Jézust, és befogadsz a szívedbe úgy, mint Uradat, 

Megszabadítódat, akkor Én és angyalaim vigyázni fognak rád mindaddig, amíg te 

hűséges maradsz Hozzám! 

Én, Jézus, nagyon szeretlek téged, és nagyon szeretem férjedet is, de helyette 

megtérni nem tudok! Te sem tudsz! Ha megtér, akkor rálép a boldogság útjára. Ha nem 

tér meg, akkor mindig hazugságban, bódultságban fog élni, míg végül elnyeli az a 

kárhozat, amelyet most magában hord! 

Légy okos és óvatos! Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!  « 

2166. KIBEN, MIBEN HIHETEK? 

Kérdező: 

1. Lehet-e hinnem férjem őszinte bűnbánatában? 

2. Üzleti vállalkozásainkat hogyan kezeljük? 

3. Hol tartok lelkileg most? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Neked valóban meg kell bocsátanod minden alkalommal, amikor a neked 

tudatosan fájdalmat okozó tőled bocsánatot kér! De ez nem jelenti azt, hogy úgy kell 

viselkedned, mintha mi sem történt volna! 

A szavakban történő bocsánatkérés semmiképpen sem elég ahhoz, hogy valaki az 

Én erőmben részesüljön. Férjednek nemcsak szavakkal, hanem gyakorlatban is 

tanúsítania kell, hogy valóban visszatért hozzád, hogy valóban hátat fordított előző 

hűtlen életének! Neked pedig hinned kell abban, hogy számodra is olyan lecke az ő 

hűtlensége, amelyből tanulnod kell! Két embernek egy földi életre szóló kapcsolatát 

nem szabad csak egyik oldalról szemlélni. Abba nem egyezhetsz bele, hogy téged 

csupán egy használati tárgy-nak tekintsen. Bűnrészességet nem szabad vállalnod! A 

megbocsátás nem azonos a mindent eltűréssel akkor sem, ha a Bibliában azt olvasod, 

hogy a szeretet mindent eltűr. Azt nem tűrheti el az, aki Isten gyermekének tudja 

magát, hogy bűnrészes legyen. 

Ha valakit lélekben elhagyott a társa, akkor az testben sem lehet vele EGY tovább! 



Megbocsátanod feltétlenül kell, mert ezzel saját szíved békéjét biztosítod. De légy 

okos és óvatos, mert abba nem szabad belemenned, hogy társadat, ha hazugságban él, 

akkor ebben erősítsd. 

Azt is fontos tudnod, hogyha valaki megbánta bűnét, akkor segíteni kell őt abban, 

hogy bűnének következményeit vállalni tudja. Így valóban áldozattá magasztosul a 

segítő szeretet. De más az, amikor valakit felhasználnak, és más az, amikor valakit 

kihasználnak. Isten igaz gyermekei vállalják, hogy mások felhasználják szeretetüket, 

de azt nem vállalhatják, hogy kihasználják őket. Ez jelenti azt, hogy Velem együtt 

bárányok vagytok, de birkák nem! 

2. Ami az üzleti vállalkozásotokat illeti, abba nem szólhatok bele, mert 

döntéseitekért nektek kell vállalnotok a felelősséget. Csak azt mondhatom, és ez 

mindig igaz, hogy mindig benne élek azokban, éspedig boldogító, erőt, bölcsességet 

adó módon, aki befogad Engem (János 14:23), aki elfogad Engem Urának, 

Megszabadítójának! 

3. Lelki fejlődésed mércéje a reggeli és az esti imád! 

Megáldalak az ERŐ és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

2167. TÚLSÁGOSAN NYITOTT VAGYOK 

Kérdező: 

Kinyíltam a szellemvilág felé megfelelő kontroll nélkül. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Mindenkiben van bizonyos nyitottság a szellemvilág felé, és ez nem is baj. Baj 

akkor van, ha ehhez a nyitottsághoz nem állítotok megfelelő őrző angyalokat, hogy 

mint egykor az Édenkert kapuját a kerubok, úgy a ti szívetek kapuját is ezek az 

általatok megkért angyalok őrizzék. 

Már indulásban helytelen az, ha valaki rendkívüliségek után vágyik! A Szentlélek a 

rend Lelke, és nem a rendkívüliségeké. Aki rendkívüliségekre vágyik, az nem a 

Szentlélek irányítását fogja megtapasztalni, hanem valami más lélek irányítása alá 

kerül. Olyan lélek veszi birtokába, aki majd eljátszadozik vele, s előbb-utóbb idegileg, 

erkölcsileg, sőt az elméjét is megnyomoríthatja. 

De nincs veszve nálad semmi! Én azért jöttem, hogy megszabadítsalak benneteket 

minden ártó erőtől! Természetesen nem ellenetekre, hanem beállva erőfeszítésetek 

vonalába, hogy Általam, Velem és Bennem igazolódjék életetekben az, amit egykor 

így fejeztem ki: Én legyőztem a világot! Pontosan azt a szellemvilágot győztem le, 

amely ellenetek akar dolgozni bennetek! 

Drága Gyermekem! Akkor indulsz el az egészséges emberré válás irányában, ha 

szándékodban megcélozod azt, hogy Én, a szelíd és alázatos szívű Jézus, annyira 

feltűnés nélkül éljek benned, amennyire csak lehetséges. 



Te előző életedben is sötét erőkkel praktizáltál, tehát sokszor munkálkodtatok 

együtt, és ők ebben az életedben is igényt tartanak rád, pedig te éppen azért vállaltad 

újra a földi életet, hogy ezek helyett a Szentlélek erejét fogadd be magadba! 

Ha a szellemírással felhagyva naponta elmondod, hogy elfogadsz Engem 

Irányítódnak, Megszabadítódnak, ha elfogadod azt, hogy Istent dicsőítő és egyéb kötött 

imákban Én szólok hozzád és általad az Atyához, akkor hamarosan megnyerjük a 

csatát! Én minden olyan ördögűzést elvégzek benned, amilyenre neked szükséged van. 

Az Én kimondhatatlan szeretetemet soha semmi és senki le nem győzheti benned! 

Csak vedd nagyon komolyan, hogy szerénynek, csendesnek, feltűnésnélkülinek kell 

lenned! Neked nincs  szükséged evilági elismerésekre, sikerekre! Ezeket Én készítem 

számodra lelked mélyén és angyalaim örömére, csak légy alázatos, ne magaddal 

foglalkozz, hanem olyan szolgáló szeretet gyakorlásával, aminek következtében mások 

örülni tudnak, hogy te vagy! Ha ezt teszed, akkor Én tudok foglalkozni veled! Akkor 

be tudok állni életed vonalába, és át tudom ültetni az Én szívem békéjét a te szívedbe! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2168. MI ÉRTELME VAN A TESTNEK? 

Kérdező: 

1. Nem tudok igazán az irgalmas szeretet alapján élni! 

2. Miért a fizikai test, ha annak annyi ártó hatása van? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Nem az eredmény, nem a megtett út, hanem az irány a fontos! Az nem baj, ha 

valaki örök újrakezdőnek tudja magát. Akiben lebénul a remény, az lelki AIDS-ben 

szenved. Reményed forrása Én vagyok, tehát e forrás soha nem apadhat ki. Persze, az 

lehetséges, hogy te elzárod a csapot. De ez már nem a Forrás hivatala. Mindaddig 

tehát, amíg te Belőlem akarsz erőt meríteni, azt meg is teheted! Soha nem zárkózom el 

az elől, aki segítségért Hozzám fordul. 

Ha nem tapasztalsz eredményt a szeretet megőrzésében, akkor is tudnod kell, hogy 

hinni annyit jelent, mint úgy tenni, mintha hinnél, remélni annyit jelent, hogy úgy 

tenni, mintha remélnél, és szeretni annyit jelent, hogy úgy tenni, mintha szeretnél! Ez 

nem képmutatás, hanem gyakorlatozás! 

2. A szellemvilágban „valamikor” egy őrületes káoszt, zűrzavart csináltatok! Ebből 

a káoszból hoztam létre azt a kozmoszt, azt a gondolati sűrítményt, amelyet ti anyagi 

testnek neveztek. E test ad lehetőséget nektek arra, hogy helyes önismeretre jussatok, 

és ezáltal tudjon szárnyakat bontani bennetek egy helyes honvágy igazi hazátok után, 

ahol majd éppen az anyagi korlátok megtapasztalása révén helyesen tudtok élni azzal a 

szabadságotokkal, amely nélkül igazán szeretni nem lehet. 

A Földre csak azok születnek tömegesen, akik önfegyelem híjával nem tudtak 

önmagukra találni a szellemvilágban. Fegyelmet csak korlátok között lehet tanulni. A 



szellemvilágban nincs erre lehetőségetek! Ott nincsenek ütközési lehetőségek. E nélkül 

pedig nem ismerhető fel az irgalmas szeretet rendje, amely a mennyek országa! 

Ne tartsd hát rossznak a testet akkor sem, ha sok negatív vonással rendelkezik! 

Használd fel földi életedet arra, hogy tested képességei által, legyenek azok akár 

pozitív, akár negatív képességek, olyan önismeretre juss, amely segít abban, hogy 

helyes Istenismeretre tégy szert! Így a testben-élésed olyan ugródeszka, amely 

segítségével be tudsz lendülni abba a világba, ahol a hit látássá, a remény birtoklássá, a 

szeretet pedig az örök boldogságod forrásává válik! Ez így van, így lesz, mert a 

Szeretet maga az Isten! 

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!  « 

2169. ATEISTA ÉS HÍVŐ KÖZÖTTI PROBLÉMA 

Kérdező: 

1. Egy ateista nem engedi gyermekét nagyanyjához. 

2. Összejöhetek-e azzal, akivel szeretjük egymást? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Egy ateista azt csinál, amit akar, egy hívő ember azt csinálja, amit neki Isten 

mond. Az ateista, mivel önmagát nem dirigálja, ezért másokat akar dirigálni. Egy hívő 

ember, mivel őt Isten irányítja, ezért önmagán kívül senkit sem akar dirigálni. 

Ha valakinek fáj az, amit egy ateista csinál, akkor az illető vagy ateista, vagy 

bálványimádó, vagy ha istenhívő, akkor nem dolgozta még ki magában azt az 

önismeretet, amely egyben helyes Istenismeret is, és amelyek hatására bizonyos 

lehetne abban, hogy neki, mint Istent szeretőnek, minden a javára válik! 

Akiben Én élhetek, annak soha nem az fáj, amit egy ateista csinál, hanem az fáj 

neki, hogy képes valaki megtagadni Engem! Aki szeret, annak ez fáj! De az, hogy mit 

csinál az ilyen ember, azzal szemben egy istenszerető közömbös. Tehát az, ha valaki 

tagadva Istent nem úgy akar boldog lenni, ahogy azt Isten gondolja, hanem saját feje 

szerint szeretné ezt elérni, ez az, ami Nekem fáj, és ez az, ami kell hogy fájjon 

azoknak, akik Engem szeretnek. De az, hogy gyermekét hová engedi, hová nem 

engedi, ez csak megkötözött embernek jelenthet fájdalmat, de akiben a Szentlélek él, 

az szabad az ilyesmitől (2Kor. 3:17). 

2. Nem ajánlom, hogy kezdeményező légy a párkapcsolatot illetően! Most csak 

vágyaid szemüvegén át látod, hogy milyen jó volna, ha... De a valóság az, hogy ami 

felé halad a földi élet, az olyan borzalmakat hord magában, amelyeket előre látva 

mondtam azt, hogy jaj lesz a várandós anyáknak! (Máté 24:19, Lukács 21:23, Márk 

13:17) 

Hidd el, szeretlek Én annyira téged, hogy fogok melléd állítani megfelelő segítő 

társat, ha azt számodra fontosnak és üdvösnek látom! De te ne erőltesd! Amennyi 

öröm, annyi bánat is jár együtt egy párkapcsolattal, még akkor is, ha a legideálisabbnak 

tűnik az a kapcsolat. 



Ne értsd félre szavaimat! Nem a párkapcsolat ellen beszélek, hanem óvni akarlak 

attól, hogy vágyaid kezelhetetlenné váljanak számodra, és hogy a képzelet szárnyait 

összetéveszd a helyes realitásokkal. Én nem mondom soha senkinek, hogy kinek ki 

legyen a társa, mert Isten országában sem meg nem nősülnek, sem férjhez nem mennek 

azok, akik ott élnek, mert úgy élnek, mint Isten angyalai (Máté 22:30)! De tiltani sem 

szoktam senkit egy párkapcsolat kialakításában, mivel ezt nektek kell eldöntenetek. 

Óvni szoktalak benneteket, és amikor van rá lehetőségem, akkor mindig 

tudomásotokra hozom azt, hogy csak olyan emberrel kössétek össze életeteket, aki 

nem önmagának akar benneteket, hanem Felém akarja megkönnyíteni lépteiteket. Igen, 

mert józan ember nagyon tudja, hogy ember embert képtelen boldoggá tenni, mivel a 

boldogság nevet csak az az állapot, az a jó érdemli meg, amely soha el nem múlik. 

Ilyen jót, ilyen állapotot csak Én tudok adni nektek! 

Az a szerepkör, amely jelenleg munkaköröd, annyi lehetőséget ad szereteted 

kibontakozására, lelked fejlődésének biztosítására, hogy nincs az a házasság, amely 

ennek nyomába léphetne! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2170. FIAMRÓL, ŐRANGYALOMRÓL 

Kérdező: 

1. Aggódom fiamért. 

2. Mi őrangyalom neve? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A te aggódásod fiadért csak részben jogos! Nem jogos az az aggódás, amely a 

mulandó földi élet sikereinek elmaradása miatt ébred fel valakinek a szívében. Jogos 

az aggódás, ha valaki amiatt aggódik, hogy a Velem való élő kapcsolatot látja 

valakinél veszélyben. Tehát nem jogos az aggódás akkor, ha az különböző 

cselekedetek miatt történik, és jogos, ha a megtérés hiánya miatt történik. 

Az igazi szeretet nem ismer megkötözöttséget. A megkötözöttség veszélye 

különösen nagy ott, ahol vérkapcsolat áll fenn. Az Én Anyámnak is meg kellett 

tanulnia, hogy nem jelenthet számára semmit a Velem való vérkapcsolat (Lukács 

11:28, Máté 12:48-49)! Ezt neked is meg kell tanulnod fiaddal kapcsolatban! Ha 

eljutsz erre a benső szabadságra, akkor már jogos lehet aggódásod mindenkivel 

kapcsolatban, ha bárkinél is hitetlenséget tapasztalsz, mert aki nem hisz, elkárhozik! 

Az ima ilyenkor azért nagyon értékes, mert szeretetedet csak ezzel tudod kimutatni 

a hitetlenek felé, s így a te szeretetben történő fejlődésed által az egész világ 

elviselhetőbbé válik mindenki számára. Igen, mert minden mindennel mindig 

összefügg! 

2. Őrangyalodnak ne a neve érdekeljen, hanem az, hogy gyakran szólj hozzá! Nem 

megnevezned kell őt, hanem megszólítanod. Ez azt jelenti, hogy rád van bízva, milyen 

néven nevezed őt. Ennek több oka is van. Az egyik, hogy egyes személyeknél az 



őrangyalok változhatnak. A másik ok az, hogy van, amikor több őrangyal is vigyáz 

rátok. Persze, ilyenkor is van Egy, akinek szerepe a legdöntőbb! 

Az angyalok világa nemcsak boldog világ, hanem a boldogítók világa is! Nagy az 

összefogás közöttük annak érdekében, hogy segítsenek azokon, akik segítségüket 

kérik! De kérni kell! Ez a ti valós szabadságotok miatt van! 

Jó, ha minden reggel őrangyalod segítségét kérve indulsz el utadra! Az angyalok 

nagyon tisztelik az emberek szabadságát, mivel nagyon látják, hogy mindenkinek a 

boldogsága a szabadság erkölcsi körén belül valósulhat meg. Ezért tudatosan kérd 

gyakran őrangyalod segítségét. Bőségesen elég, ha őrangyalodnak nevezed őt! 

Szeretlek, és megáldalak a benső SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

2171. REMÉNYTELEN A JELENEM ÉS A JÖVŐM? 

Kérdező: 

1. Engem nem szeret senki igazán. 

2. Miért nem alakul ki párkapcsolatom? 

3. Meddig kell még várnom? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Mindaddig, amíg Engem vagy bárkit kívülről vársz, nem találhatod meg szíved 

nyugalmát. A külvilág nem, csak a belső világ az Isten világa! Aki Rám talál 

önmagában, abban meg tudom találni otthonomat, és akiben Én otthont találtam, az 

nem fogja soha azt mondani, hogy őt nem szereti senki. Nem, mert rendre tapasztalni 

fogja a földi számkivetés állapota mellett is azt, hogy számára az Isten a 

körülményeknek is az istene. 

Tehát feltétlenül fogok küldeni mellé olyan személyt, aki az Általam, az Isten által 

elgondolt boldogság útján fogja nemcsak kísérni őt, hanem segíteni is az előrejutásban. 

De csak számára, és csak akkor, ha otthont találtam benne! 

Drága Gyermekem! Megtérni nem lehet fokozatosan, csak radikálisan. Mint ahogy 

megszületni sem lehet darabonként! 

Tehát egyszer nagyon komolyan, átélten ki kell jelentened, ha meg akarsz térni, 

hogy abszolút elsőnek fogadsz be életedbe, vagyis nemcsak meg akarsz elégedni 

irányításommal, de tudatosítani is akarod magadban azt, hogy Nálam jobb irányítód 

nem volt, nincs és nem is lehet soha! Ennek következménye aztán folyamatosan fog 

gyümölcsökben, valós megtapasztalásokban érzékelhetővé válni életedben. De elvben 

csak radikálisan lehet igent mondani Nekem! Amíg ezt meg nem teszed, addig 

másoktól, kívülről fogod várni életed megoldását, és egy olyan útvesztőben fogsz 

bolyongani, ami csalódást csalódásra fog halmozni mindaddig, amíg teljesen ki nem 

ábrándulsz abból, hogy kívülről remélj boldogító megoldást. Amíg ez nem történik 

meg, addig bódulatokban próbálod majd elviselhetővé tenni azt a pillanatnyi jelent, 

amiről nagyon jól tudod, hogy mulandó, tehát semmi pozitív köze nincs ahhoz az 

örökkévalósághoz, amelyet magadban hordasz. 



2. Amint már föntebb mondtam, nem szabad párkapcsolatoktól várnod életed 

boldogulását! A párkapcsolat előnyt csak akkor jelenthet, ha mindkét félben az 

abszolút első Én vagyok! De még ilyenkor is legalább annyi hátránya van, mint 

előnye! Megdöbbennétek, ha rendelkezésetekre állna egy hiteles statisztika arról, hogy 

hány boldog párkapcsolat létezik országotokban! Még ezrelékben sem lehet kifejezni! 

Természetesen olyan lehetséges, hogy valaki számára te a megtérés eszköze légy, 

de ez csak egy párkapcsolat komolyra fordulása előtt lehetséges. Utána már szinte 

lehetetlen! Ez annyit jelent, hogy a házasság nem javítóintézet! 

Te ne légy kezdeményező e téren! Ha belesodródsz, akkor tudnod kell, hogy ÉN 

mindig erőforrásod leszek. De ha kiprovokálod, akkor Nekem kevés lehetőségem lesz 

segíteni rajtad! 

3. Ne párkapcsolatra várj, hanem arra legyen gondod, hogy legyen megfelelő 

reggeli imád! Ha Velem reggel megbeszéled az elinduló napodat, akkor mindig lesz 

annyi elfoglaltságod, hogy ne érj rá bódulatokba menekülni, és mindig lesz erőd, hogy 

boldoggá tudjam tenni benned a jelent. Igen! A te erőd nélkül én nem tudok boldogulni 

veled! De boldogságot, szívbékét csak Tőlem remélhetsz! Hidd el! Soha senki nem tud 

úgy szeretni téged, mint Én! Ha hiszel ebben, akkor ki fognak nyílni benned azok a 

szemek, amelyek szeretetem megnyilvánulásait látni is fogják! Mert nem az a 

probléma, hogy téged nem szeret senki, hanem az, hogy nincs még eléggé nyitva a 

szemed arra, hogy meglásd szeretetem jeleit! 

Megáldalak SZÍVEM VÉGTELEN SZERETETÉVEL!  « 

2172. BIBLIAI MAGYARÁZATOK 

Kérdező: 

1. Nem értem a kánaáni asszony történetét (Máté 15-ben). 

2. A HANG nem a másvilág hangja: Lukács 16:19-31 szerint. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Vegyük szépen sorjában! 

Nekem az egész világra szóló küldetésem időben szükségszerűen lekorlátozódott 

Izrael elveszett juhaira (Máté 15:24). E népből kellett kovásszá érlelnem egy kis 

magot, amely majd mennybemenetelem és a Szentlélek eljövetele után elindulhat 

átjárni az egész tésztát, az egész világot. 

A gyógyítás nem tartozott úgy küldetésemhez, és nem tartozik ma sem, mint az 

örömhír hirdetése (Márk 1:38). 

Láttam az asszonynak azt az alázat-fokát, amely példaértékű lehet az idők 

végezetéig. Ez is motivált. Kijelentésem egyáltalán nem hangzott akkor olyan bántóan, 

amint most érzitek. Arra viszont nagyon jók voltak e szavak, hogy ne zaklassanak a 

pogányok betegeikkel akkor, amikor kis csoportomat kellett intenzív oktatásban 

részesítenem, hogy jó kovászokká érlelődjenek! 



Az a kijelentésem, amelyre hivatkozol leveledben: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, 

akik elfáradtatok...”, csak arra az időre vonatkoztatható, amikor már valóban mindenki 

eljuthat Hozzám, mert már nem korlátoz a tér- és idődimenzió senkit abban, hogy 

kapcsolatba kerüljön Velem. Képtelenség lett volna komolyan venni szavaimat, ha arra 

a korra értettem volna, amikor emberi testben közöttetek voltam. Éppen azért, hogy 

megvalósulhassanak e szavaim, mondtam, hogy jobb nektek, ha Én elmegyek (János 

16:7)! Igen, mert így ma már bárki eljuthat Hozzám, és ha komolyan befogad életébe, 

akkor képes vagyok megenyhíteni őt Atyám és a Szentlelkem által (János 14:23). 

2. Az általad említett szentírási hely éppen azt igazolja, hogy ma is úgy van, mint 

akkor volt, amikor emberként jártam közöttetek. Aki ma nem akar, az ma sem hallgat a 

prófétáimra. De az említett helynek semmi köze ahhoz, hogy Én nem szólhatnék ma is 

hozzátok prófétáim által! Igenis szólok! És akinek van füle, az meg is hallja és fel is 

ismeri, hogy a HANG-könyvek az Én – Jézus – hangomat továbbítják a ma emberének 

a mai problémák feloldásának megkönnyítésére. 

A nem személyválogató Isten az idők végezetéig szerepeket kiosztó Isten, és ebben 

sem ember, sem intézmény meg nem akadályozhatja Őt! Az igaz, hogy jönnek, sőt 

vannak és lesznek hamis próféták, akik meg akarnak téveszteni benneteket. De aki 

ismeri tanításom alapjait, amelyeket az evangéliumaimban lefektettem, és figyeli a 

gyümölcseit a próféták életének, annak mindig lehetősége lesz befogadni és alkalmazni 

a szellemek megkülönböztetésének adományát, tehát nem kell félnie, hogy tévútra 

sodródik! Pontosan azért küldök prófétákat, hogy legyen lehetőségetek a mérlegelésre, 

s magatok lássatok rá arra, hogy melyik próféta hiteles és melyik nem az. 

Az Én hiteles prófétáim mindig társadalmilag kicsinyek, kiszolgáltatottak és 

szegények! De bárki által érezhető az a szívbéke, amit magukban hordanak, és ők 

nemcsak mondják, de boldognak is élik meg magukat különböző üldözések, 

alulértékelések közepette! Ők nemcsak tanításomnak, de valamiképpen sorsomnak is 

hordozói. 

Prófétáim tehát voltak, vannak és lesznek az idők végezetéig, és aki nagyon akarja, 

tehát akinek füle és szeme van rá, az fel is ismeri e küldötteimet! 

Nagyon szeretlek! Nagyon örülök neked! Légy továbbra is okos és óvatos! 

Megáldalak SZERETŐ SZÍVEM HŰSÉGÉVEL!  « 

2173. VÉDŐSZENTEMRŐL, ŐRANGYALOMRÓL 

Kérdező: 

1. Ki a védőszentem? 

2. Meglátogattak engem elhunyt lelkek? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Védőszented bárki lehet, akit magadnak választasz. Őrangyalod viszont az, akit 

Isten rendelt melléd. A hivatalosan ismertetett szentek közül bármilyekhez fordulhatsz. 



De kérheted elhunyt szeretteid segítségét is, és közülük is választhatsz magadnak 

tetszésed szerinti példaképet, olyat, aki soha nem lesz hivatalosan szentté avatva! 

Mária a te égi édesanyád is, és bátran fordulhatsz hozzá gondolataiddal. Az Ő 

anyai szerepe csodálatosan leleményes, és mindenkit át akar ölelni, aki hozzá fordul. 

Őt nem korlátozza az, hogy ki milyen felekezet tagja. Számára csak az a fontos, hogy 

mindenki Rám találjon. Ebben akar mindenkit segíteni édesanyai szívének 

szeretetével! 

Őrangyalodat hívd Oltalmazónak, mert arra kapott küldetést, hogy őre legyen 

szíved békéjének. Eddigi életedben már sokat köszönhetsz neki. Ha hozzá fordulsz, 

gyakran meg fogod tapasztalni szeretetének erejét, melegét. 

2. Légy óvatos a szellemvilág megnyilvánulásaival szemben. Te nagyon aranyos 

vagy, igazi jó szándék vezérel, de éppen azért kell vigyáznod, mert az ártó szellemek, a 

szemtelen szellemek csak akkor tehetetlenek, ha nem foglalkoznak velük! 

Ők szeretnének mindig központba kerülni, hogy hiúságodat felerősítve érdekessé 

akard tenni magadat. Ha a gyakorlatban a szolgáló szeretet vezérel, tehát okosan el 

tudod foglalni magadat, ha az angyalok oltalmába helyezed magadat mindennap, ha 

Máriával jó kapcsolatot építesz ki, tehát gyakran beszélsz hozzá úgy, mint gyermek 

anyjához, ha olvasod az evangéliumokat és a HANG-könyvek által küldött 

üzeneteimet, akkor nagyszerű fejlődésnek tud indulni benned az Én életem! 

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!  « 

2174. MAGAMRÓL ÉS FIAMRÓL 

Kérdező: 

1. Életutamról kérdezem a HANG-ot. 

2. Kisfiam Dániel próféta védelme alatt áll? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Amit életutadról tudnod kell, azt feltétlenül tudod, ha végiggondolod az eddigi 

életedet, és hozzáméred az Általam felkínált úthoz. A nem ártás, a megbocsátás és a 

segítés útja az, amely ÚT azonos Velem, és aki befogad Engem az életébe, az ilyen 

magatartással igazolja ezt önmaga és mások előtt egyaránt. 

A szó legtisztább értelmében más életút nincs is! Én helyetted nem végezhetek 

lelkiismeretvizsgálatot. Gyakran mondom és még sokszor fogom mondani, hogy 

helyettetek semmit, de értetek és veletek mindent! 

Ha pontos képet akarsz kapni életutadról, akkor mérd össze a reggeli és az esti 

imádat. A kettő együtt tökéletes képet rajzol eléd életutadról! 

2. Minden gyermek, sőt minden felnőtt rendelkezik olyan szellemi lények 

oltalmával, amilyen oltalmat Isten rendelt mindenki mellé! Olyan nincs, hogy bárki is 

többnek vagy kevesebbnek gondolhatná magát azért, mert őrangyalát különbnek tartja 

más angyaloknál. 



Dániel próféta feltétlenül segít, mert megteheti, azokon, akik hozzá fordulnak 

segítségért. Természetesen fiadnak is! De Isten, aki úgy adja a különböző szerepeket 

teremtményeinek, ahogy jónak látja, csak olyan földi lényeknek ad meghatározott 

őrangyalt, szellemi vezetőt, aki már előző életében átélte az újjászületés kegyelmét. De 

ezt nem kötik soha senkinek az orrára születése után. Még Keresztelő János sem tudta 

földi életében, hogy ő Illés! 

Elégedj meg azzal, hogy gyermeked rád van bízva, és neked mindent meg kell 

tenned azért, hogy gyermeked alázatban, a szolgáló szeretet megélésében bontakozzék 

ki. Ezt a feladatot sem Dániel, sem más jó szellem át nem veheti tőled! 

Az a szülő, aki már eleve mindenki másnál különbnek gondolja gyermekét, az már 

az élet ruháján az első gombot rosszul gombolta be. Te ne gyerekeddel légy tele, 

hanem Velem! Arra törekedj, hogy te minden egyes napnak minden óráját Értem 

vállald! Csak önmagadért vagy felelős! 

Ha gyereked azt tanulja meg, hogy te érte élsz, akkor az önzésnek, az önimádatnak 

magvát veted lelkébe, és nincs az a Dániel, nincs az az őrangyal, aki megóvhatná őt az 

általad okozott szenvedések poharának kiürítésétől! 

Nagyon sok szülő követi el azt a hibát, hogy gyermekét túlértékelve nem készíti fel 

azokra az áldozatvállalásokra, amelyek reá várnak földi élete folyamán, s így nem jót, 

de kifejezetten rosszat tesz neki. 

Ne törődj hát azzal, hogy a szellemvilágban kit bízott meg Isten azzal, hogy 

gyermeked őre legyen. Te azzal törődj, hogy téged Isten azzal bízott meg, hogy 

szavaiddal és példáddal elmondd és bemutasd neki a szolgáló szeretetnek azt az útját, 

amivel Én, Jézus, azonosítottam Magamat! 

Megáldalak a JÓZANSÁG és a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

2175. MI TÖRTÉNT VELEM ÁLMOMBAN? 

Kérdező: 

1. Egyik álmomban keresztet rajzoltak homlokomra, ez óriási hatást tett rám. 

2. Egy másik álmomban csillogó tetejű piramist láttam, amely lefelé kopott volt. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Jelentése minden álomnak van. Jelentősége viszont különböző. Az első 

álmodban olyan jó angyalok munkáját tapasztalhattad meg, akik különböző 

beavatásokat végeznek az Általam kijelölt személyeken. 

Szó sem lehet arról, hogy álomban nem történhet semmi! Ha olvasod a Bibliát, 

akkor nagyon sok olyan helyre találsz, amikor álmokban történtek olyan események, 

amelyeknek következményei világra szóló eseményeket indítottak el. Jákob álmában 

vált Izraellé, és József álmában kapott döntő elirányítást kétszer is. 

A te beavatásod olyan áldássá formál téged, melyre nemcsak neked, de 

mindazoknak nagy szükségük van, akik kapcsolatba kerülnek veled! 



2. A második álmod e beavatottság forrását mutatja meg, amely a piramis csillogó 

csúcsával szimbolizálja azokat a szellemi erőket, amelyek iránt van érzéked, van 

antennád arra, hogy abból a tömény szellemi zűrzavarból, amely most elözönli 

világotokat, kiszűrd azokat az értékeket, amelyek valóban képesek benned és általad 

építeni, buzdítani és vigasztalni. 

A piramis kopott része két gondolatot hordoz. Az egyik az, hogy a legtisztább 

eszme is képes silányulni, ha elindul lefelé, és a másik, hogy szürkés, semmitmondó 

területek is vezethetnek csillogó értékek felismerésére, ha valakiben van kitartás 

vállalni a szürke hétköznapok által felépíthető életpiramist. 

Beavatottságod kell hogy biztonságot jelentsen neked arra, hogy nem vagy soha 

egyedül, hogy jóságos szellemi erők dolgoznak rajtad, benned, és neked soha nem 

lehet okod az elcsüggedésre, mert választottam vagy! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2176. KI ÉS HOGYAN INKARNÁLÓDIK? 

Kérdező: 

1. Lehetséges, hogy nagyanyám jelenleg a leányom? 

2. Édesapám most hol van? Vagy ő most a kisunokám? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A Földről eltávozottak számára sok lehetőség van arra, hogy átgondolják 

újraszületésük, leendő földi sorsuk vállalását. De a vérkötelék nem szokott olyan 

tényező lenni, amivel foglalkoznának azok, akik egyszer már lejöttek a Földre. Sokkal 

fontosabbak az eszmei szempontok! Ez azt jelenti, hogy valahol vagy végre kell 

hajtaniuk földi életük során elmulasztott feladataikat, vagy rosszul végzett munkájukat 

kell korrigálniuk. Ehhez még az is hozzájárul, hogy tekintettel kell lenniük azok 

életére, akik közé kerülnek, amikor újra megszületnek itt a Földön. 

Benned túl erős a vérkapcsolatokkal való megkötözöttség, s ezt semmiképpen sem 

akarja erősíteni benned az, aki téged helyesen szeret, tehát nagyanyád sem! 

Neked nem is kell azzal foglalkoznod, hogy gyermekedben ki születetett melléd a 

Földre, hanem azzal, hogy gyermekednek szóval és példáddal olyan irányt mutass, ami 

az önzetlen szeretet vágyát ébresztheti fel benne! Nagyon nem jó lenne, ha 

gyermekedben mást szeretnél, mint gyermekedet! Nagyon helytelen lenne, ha 

nagyanyádat látnád gyermekedben, s azt élnéd meg, hogy te tartozol neki, tehát 

adósságot törlesztesz, amikor szeretetedet kimutatod gyermeked iránt. Vesd el 

magadtól ezt a gondolatot! A te leányod sem nem nagyanyád, sem más rokonod, 

hanem a gyermeked, aki azért választott téged, hogy tanulj meg leoldódni vérségi 

megkötözöttségeidtől, és azt tedd gyermekedért, amit Isten kíván tőled! 

2. Édesapád most már tudja, hogy helyesen szeretni csak az tud, aki nem 

önmagával, nem is övéivel foglalja le mindig magát, hanem az, aki családján kívül 

meglátja azokat a rászorulókat, akiken segíteni lehet. Édesapád sokkal jobb helyzetben 



van, mint volt földi életében, de azt, hogy nem emberek kedvét, hanem mennyei 

Atyám kedvét kell keresni, és mindent ennek kell alárendelni, ezt még keményen 

tanulnia kell! 

Drága Gyermekem! Szeretettel kérlek, lásd meg magad körül azokat a 

lehetőségeket, amelyek által úgy tudsz szolgálni másokat, hogy azzal Nekem, 

Jézusnak, is kedvemben jársz! 

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

2177. HOGYAN VÉDEKEZZEK? 

Kérdező: 

Egy sugárzást kibocsátó ellen hogyan kell védekezni? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Mindenkit csak a józan gondolkodás által irányított valóság tudomásulvétele 

szabadíthat meg különböző szorongásoktól. A sugárzásokkal kapcsolatban tudnod kell 

tehát a következőket. 

a). Minden, ami létezik, amíg el nem éri az abszolút hideget, mozgásban van, tehát 

hőt sugároz ki magából. 

b). Ami él, az meghatározott fokon ég, tehát meghatározott hőt sugároz ki 

magából. 

c). Vannak az emberi szervezetre káros sugárzások, amelyek különböző 

műszerekkel mérhetők, és bizonyos óvintézkedések által kiküszöbölhetők. 

Olyan sugárzás nem létezik, amely erkölcsileg, tehát az ember boldogságát 

érintően, befolyásolhatna valakit! Aki úgy gondolja, hogy olyan sugárzás alatt áll, 

amellyel gonosz erők ártani tudnának az enyéimnek, az lelke mélyén állapotszerű 

káromlásban él, mert azt képviseli, hogy létezik Istennél nagyobb hatalom! 

Aki nem hisz abban, hogy Én legyőztem a világot, tehát nem hiszi el, hogy az 

Istent szeretőknek minden javukra válik, azzal nem tudok mit kezdeni, mert senkit nem 

vagyok képes akarata ellenére boldogítani. A szívbékét csak annak tudom megadni, aki 

hisz abban, hogy a szeretet körén belül Én legyőzhetetlen vagyok. 

Amikor arra szólítottalak fel benneteket, hogy inkább szeressétek ellenségeiteket, 

akkor azt akartam tudomásotokra hozni, hogy a szeretés mindennél erősebb! 

Kedves Barátom! Neked nem sugárvédő herkentyűre van szükséged, hanem arra, 

hogy fogadj be a szívedbe Engem Uradnak, Megszabadítódnak. Ha ezt komolyan 

megteszed, akkor új életet tudok teremteni benned. 

Ha nem tudnád, te előző életedben sok bosszúságot okoztál másoknak, s mostani 

életedet azért vállaltad, hogy e bosszúság-okozta fájdalomból valamit megízlelve, 

őszinte bűnbánatot tartva teljesen Rám bízd magadat. 

Ne akarj mások ellen hadakozni, hanem Felém akarj jó szándékkal kinyílni, s 

engedd, hogy a Tőlem jövő kegyelmi sugárzás járja át értelmedet, akaratodat és 

érzelemvilágodat. Ez csak úgy érhető el, ha elhiszed az Én boldogító jelenlétem 



valóságát. Ha pedig azt tapasztalod, hogy ezt nem tudod elhinni, akkor csinálj úgy, 

mintha elhinnéd! Ez nem önbecsapás, hanem olyan vállalkozás, amely helyes és erős 

hitre képes segíteni téged! 

Ha komolyan veszel Engem, akkor el kell jutnod oda, hogy hálát és dicsőítést tudj 

mondani minden téged ért sugárzásért, mivel hited által megvilágosodik előtted, hogy 

az istenszeretőknek minden javukra válik, tehát minden sugárzás is! 

Én igazán nagyon szeretlek, és szeretnék mindent megtenni azért, hogy azt a 

karmikus adósságodat, amellyel a Földre jöttél, ne kelljen tovább magaddal cipelned! 

Megáldalak a HIT és a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2178. NYUGTALAN ÉS BIZONYTALAN VAGYOK NÉHA 

Kérdező: 

1. Nem találtam még meg a páromat. 

2. Vizsgáim alatt leblokkolok. 

3. Betegségemből kigyógyulhatok-e? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Tudnod kell, hogy életed nem születéseddel kezdődött. Az a sorsvonal, amelyet 

vállaltál még születésed előtt, felkínálta neked ezt az életállapotot, és te okosan tetted, 

hogy eddig vállaltad ezt. Eddig mindig ráéreztél arra, hogy jobban jársz, ha nem kötöd 

magad senkihez úgy, hogy az életed meghatározója legyen. 

Azok a természetes vágyak benned, amelyek a családalapítást szeretnék elérni, 

nem lehetnek legfőbb szempontok számodra. Nagyon belétek sulykolták, hogy 

családcentrikusak legyetek, s Nekem nem kis gondot jelent megértetni veletek, hogy 

bár nagyon szép és tiszteletre méltó minden család, amely az Én szándékom szerint 

próbálja alakítani életét, de mégsem lehet senki számára csúcsérték semmiféle 

vérkapcsolat, semmiféle földi szerelem! 

Azok a kemény szavaim, amelyeket a körülöttem állóknak mondtam, amikor 

anyám és rokonaim el akartak vinni magukkal: „Ki az Én anyám, kik az Én 

rokonaim?” (Márk 3:33), vagy amikor a párkapcsolat elé helyeztem Magamat (Máté 

19:29), ezek mind azt igazolják, hogy nem vesztettél semmit azzal, hogy nem találtad 

meg eddig a párodat! Hidd el, szeretlek Én téged annyira, hogy fogok melléd küldeni 

olyat, aki nem akadálya, hanem elősegítője lesz lelked fejlődésének, ha ezt jónak látom 

számodra! 

2. A vizsgákon történő leblokkolásod szintén olyan karmikus teher, amelyet nem 

erőlködéssel, hanem abban a hitben, abban a felismerésben tudsz feloldani, amely 

megérteti veled, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik. A megváltottság 

tudata ennyit jelent: Mindenképpen javadra billen a mérleg nyelve! Tehát, aki tudja, 

hogy ő megváltott ember, az már eleve biztos abban, hogy ő csak jól járhat, bármilyen 

jegyet is adnak neki a vizsgán. Ez természetesen nem teszi feleslegessé a tanulásra 



szánt erőfeszítést. Ez azért természetes, mert addig Enyém valaki, amíg igyekszik 

feladatát teljesíteni erejéhez képest. 

3. Minden betegség eszköz arra, hogy olyan önismeretre jussatok, amely feltétlenül 

társul megfelelő alázattal. Aki Engem komolyan el akar fogadni, annak feltétlenül el 

kell fogadnia önmagát is olyannak, amilyen, tehát amiről nem tehet valaki, amiatt nem 

szabad nyugtalankodnia! Ha mégis nyugtalankodik, az annak a jele, hogy a hiúság 

ördöge fogva tartja őt. Ha valaki kéri Tőlem a szabadulást, annak Én feltétlenül 

megadom. Ezért jöttem közétek! Ezért élek veletek! Ezért vagyok bennetek! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2179. MILYEN VAGYOK AZ ÚR ELŐTT? 

Kérdező: 

1. Megtisztultam-e korábbi vétkeimtől? 

2. Jézus utját járom-e? 

3. Kezelhetem-e embertársaimat? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Amíg valaki a Földön él, addig mindig ki van téve annak, hogy szennyeződik! 

Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül szennyeződni is fog, de senki nem lehet abban 

biztos, hogy soha nem fog elesni, ha már egyszer sikerült fölállnia! Aki áll, vigyázzon, 

hogy el ne essen! Tehát az állandó éberség feltétlenül szükséges, ha azt akarod, hogy 

az ősellenség soha ne arasson diadalt fölötted (Lukács 21:36)! Aki úgy gondolja, hogy 

ő már legyőzhetetlen, az már el is vesztette a csatát, mert nem Bennem, hanem 

önmagában bízott! 

Fölmagasztalásban csak az remélhet, aki magát megalázza. Aki magát 

felmagasztalva azt hirdeti, hogy ő már végleg legyőzött magában minden rosszat, az 

feltétlenül megaláztatik! 

2. Mivel a földi életben nincs véglegesült, szilárd pont, ezért naponta kell 

megkérdezned magadtól, hogy az Én utamat járod-e! A reggeli és az esti imáid 

pontosan arra valók, hogy tisztában légy magaddal! Ahhoz pedig, hogy Engem, mint 

utat megismerj, vállalnod kell evangéliumaim komoly tanulmányozását, és abban a 

lényeget, amely így szól: „Inkább szerességek ellenségeiteket” (Lukács 6:35)! És ezzel 

már rá is térek harmadik kérdésed megválaszolására, mert másokon segíteni úgy, 

ahogy azt Én szeretném, csak az képes, aki komolyan vállalja azt a szellemi munkát, 

azt a tanulást, amely nélkül senki nem képes arra, hogy átalakítsa gondolkodását. 

Márpedig ez feltétlen feltétele annak, hogy valaki Engem ÚT-ként képviseljen! 

3. Embertársaid szolgálata a legegyértelműbb lehetőség arra, hogy ne csak 

szövegelj a szeretetről, de éld is azt! Fölhívom azonban figyelmedet arra, hogy a 

szolgáló szeretetet megelőzi a másikra figyelő szeretet. Ez soha nem lehet rutin 

munka! Sokszor már azzal is sokat lehet segíteni, ha csak meghallgatsz, végighallgatsz 

valakit! 



Az emberi élet bajainak forrása mindig lelki eredetű! Csak az mondhatja el 

magáról, hogy segít embertársának, aki lelkileg igyekszik segíteni. Ha ettől eltekintesz, 

akkor minden más csak bódítás, tüneti kezelés, amely legtöbbször többet árt, mint 

használ. Igen, mert az emberi élet bajai nagyon alkalmasak arra, hogy megfelelő 

önismeretre jussatok, és azok, akik csak tüneti kezelést, tehát fájdalomcsillapítót adnak 

bajaitokra, nem oldottak meg semmit, csak elodázták a megoldást. 

Kérd gyakran a BÖLCSESSÉG LELKÉT! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

2180. HÁROM JOGOS KÉRDÉS 

Kérdező: 

1. Figyelmeztetésem ellenére feleségem elvesztette pénzünket. 

2. Fülemmel valami nincs rendben. 

3. Megkapom-e azt, amit kérek? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Az mindig jó, ha valakit figyelmeztetsz. Csak a csomagolásra kell ilyenkor 

ügyelned! 

A szeretetet soha nem szabad felfüggesztened! Akkor sem, ha mindenedet elveszíti 

valaki! Inkább vigasztalnod kell feleségedet, mint szemrehányást tenni neki. Szenvedi 

ő éppen eléggé esetleges figyelmetlenségét. 

2. A fizikálisan érzékelhető fülzúgásra is legtöbbször csak tüneti kezelést tudnak 

adni az orvosok. A pszichés eredetű fülpanaszok azáltal csökkenthetők, sőt meg is 

szüntethetők, ha egyre jobban megérted ezt: amint igaz, hogy jól csak szívével lát az 

ember, úgy igaz az is, hogy jól csak az hall, aki megtanul a szívével hallani. 

Amint a hit nem más, mint a szívnek a szeme, addig a bölcsesség nem más, mint a 

szívnek a füle! 

3. Tragédiát tragédiára halmoznátok, ha kéréseitek automatikusan meghallgatásra 

találnának. Ha van józan önismeretetek, akkor nem is mernétek kérni semmit Istentől, 

ha azt tudnátok, hogy Isten nem azt teszi, amit Ő jónak lát nektek, hanem azt, amit ti – 

akik szükségszerűen tükör által és homályban láttok – kívántok, hogy megtegyen. 

Abban biztos lehetsz, hogy nincs meg nem hallgatott ima, nincs meg nem 

hallgatott kérés. De ahhoz, hogy rálépj a boldogság útjára, neked is arra van szükséged, 

hogy tudj hálát adni olyasmiért is, amit értelmeddel nem látod át, hogy miért jó neked! 

Amíg nem hiszed el, hogy Én sokkal jobban szeretlek téged, mint bárki a világon, 

addig nem tudok boldogító módon élni benned! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 



2181. MIKOR TÉR MEG FIAM? 

Kérdező: 

1. Látomásomról kérdezem a HANG-ot. 

2. Megtér-e valaha legkisebb fiam? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Korod és szenvedéseid megérleltek téged annyira, hogy érzékennyé tudj válni a 

jó szellemek érintésére. Látomásaid nem egyszerű kitalációk, hanem lelked 

képernyőjén megjelent égi hatások, amelyek erősíteni, bátorítani akarnak téged abban, 

hogy amit hiszel, az nagyobb valóság, mint amit testi szemmel láthat az ember. 

Látomásodnak nem a részletei a fontosak, hanem maga az egész! A fény, a 

ragyogás és az utána átélt nyugalom! 

Aki magányosnak gondolja magát, annak szüksége van időnként olyan égi 

hatásokra, amelyek azt igazolják, hogy soha nincs egyedül az, akiben van hit és 

bizalom a gondviselésben. 

Imáid nagyon értékesek, és nagy erőket tudnak megmozdítani itt a szellemvilágban 

annak érdekében, hogy szebb legyen általuk a Föld. Imáid elsősorban reád hullnak 

vissza áldásként, de amint a tóba dobott kő hullámokat indít el az egész tavon, úgy 

indít el jó sugárzást minden hitből, szívből jövő imádságod. 

2. Erkölcsileg, jellemileg önmagát szétroncsoló gyermekednek nagyon keserves 

életeken keresztül kell majd megtanulnia, hogy mindenki csak úgy lehet boldog, ahogy 

azt az Isten számára elgondolta. 

Időt nem lehet mondani megtérésével kapcsolatban. Az biztos, hogy imádságod 

képes rövidíteni a megtérésre vezető utját. 

Számodra nagyon fontos, hogy ne engedd kihasználni magadat tőle! Nem szabad 

bűnrészességet vállalnod! Tehát nem szabad olyan látszatsegítséget adni neki, amiről 

te is tudod előre, hogy nem jóra fogja azt felhasználni! Bármilyen nehéz, de 

keménynek kell lenned! Az ő érdekében kell így viselkedned vele szemben! A szeretet 

néha kemény, mint a gyémánt, és vág, mint a borotva! Bizony, mondtam olyat, hogy 

nem békét jöttem hozni, hanem kardot! És ez a kard családtagokat választ el 

egymástól, családokat vág ketté (Máté 10:34-35)! Ezt is vállalnod kell, ha szükséges! 

Hidd el, hogy jelen vagyok szívedben (János 14:23)! Erőm mindig rendelkezésedre 

áll! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

2182. HATALMAM VAN GYÓGYÍTANI? 

Kérdező: 

1. Jézustól hatalmat kaptam gyógyításra? 

2. Újjászülettem-e? Lélekkeresztelt vagyok-e? 

3. Szeretném, ha Jézus tovább tanítana! 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A gyógyítás önmagában nem szolgálja senki boldogságát! Boldoggá nem az tesz 

valakit, hogy nem fáj semmije, hanem az, hogy Én, Jézus, benne otthonra találtam. Aki 

elsősorban nem ezt akarja, az már eleve melléfogott! 

Én mindenkinek minden képességet megadok arra, hogy Engem képviseljen az 

emberek előtt. De Engem csak az akar komolyan befogadni az életébe, aki nagyon 

komolyan hozzálát, és kezdi tanulmányozni az Én evangéliumaimat. Én elsősorban 

ezért jöttem. 

Olvasd el Márk 1:38-at, és megérted, hogy mennyire nem gyógyítónak jöttem, 

hanem boldogítónak! Boldog pedig lehet valaki betegen is, és boldogtalan lehet valaki 

egészségesen is. Ez természetesen akkor igaz, ha valaki használja az eszét, tehát nem 

bódulni akar, hanem Velem akar EGY lenni úgy, hogy nem árt soha senkinek, hogy 

mindig megbocsát mindenkinek, és segít ott, ahol tud! Aki így él, az megtért ember, az 

újjászületett ember, az beavatott ember. 

2. A Lélekkeresztség akkor valódi, ha egy, az előbbi megfogalmazás szerinti 

megtért ember kéri a Szentlelket, hogy bármelyik képességét karizmává finomítva 

szolgálni tudja embertársait. Ha e kérésében állhatatos, akkor olyan istenélményben 

részesítem, amely mélyíti az alázatát, és felerősíti hiteles tanúságtevésre! 

Jó, ha tudod, hogy az Általam beavatottak bár nagyon boldogok, de nagy 

szenvedők is! A prófétasággal együtt jár a prófétai sors is! Aki Hozzám tartozik, az 

nem keverheti össze a Föld siralomvölgy jellegét a Mennyországgal! Itt a boldogok 

bizony sokat sírnak, a boldogokat üldözik, félreállítják, sőt bebörtönzik, és gyakran 

meg is ölik őket! De ők boldogok, mert tudják, hogy övék a mennyek országa, amit 

már itt a Földön szívükben hordnak! 

3. Én, Jézus, mindenkit mindig tanítani akarok. De nem ábrándozások, nem 

fantáziálások közepette, tehát nem különböző úgynevezett „meditációk” útján, hanem 

komoly szellemi munka felvállalása által. A tanulás „rendes” útját ne akarja senki 

leváltani valami „rendkívüli” útra. Csak azt tudom tanítani, aki valóban tanulni akar. 

Csak az akar valóban tanulni, aki tanulmányozza azokat a hittartalmakat, amelyeket Én 

az evangéliumokban az idők végezetéig rögzítettem! Csak az lehet az Én tanítványom, 

aki nem szellemi munka nélkül, nem csak úgy, szinte tölcséren át várja, hogy ismeretei 

legyenek tanításomról, hanem tanul, tanul és tanul! 

Bőséges anyag áll rendelkezésedre, ha utána akarsz járni és rá akarod tenni életedet 

arra az életformára, amelyet Én, mint UTAT Magammal azonosítottam! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2183. NEM VAGYOK ELÉG RUGALMAS 

Kérdező: 

1. Párkapcsolataim eddig sikertelennek bizonyultak. Miért? 

2. Miért tudok nehezen beintegrálódni egy közösségbe? 

3. Véleményt kérek az „Abszolútumba integráló” mozgalomról. 



HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Magaddal hozott karmikus vállalkozás következménye az, hogy párkapcsolataid 

eddig sikertelennek bizonyultak. De ez nem negatív jelenség a te életedben, hanem 

nagyon is pozitív. Igen, mert számodra bármelyik eddig jónak gondolt párkapcsolatod 

csak nehezítette volna lelked fejlődését. Márpedig ennél fontosabb nem lehet földi 

életedben. 

Soha nem jó erőltetni a párkapcsolatokat. Ha valaki a lényegre, tehát arra tette a 

hangsúlyt, hogy Bennem növekedjék, akkor Én feltétlenül gondoskodni fogok arról, 

hogy mindig kapjon megfelelő társat ennek érdekében. 

Hidd el, hogy nem életidegen gondolat az, ha valaki az örökkévalóság szemüvegén 

át szemléli a mulandóságot. Sőt! Ekkor kerül minden a megfelelő helyre! Az a sok 

értékbillenés, amely jellemzi korotokat, éppen abból adódik, hogy a legnormálisabb 

mérleget, tehát ezt a mondatot: mi ez az örökkévalósághoz képest?!, elmulasztjátok 

használni. 

Erősítsd a Velem való kapcsolatodat, és a többit bízd Rám! 

2. Kevés olyan közösség van, amelyben lényeges szempont lenne az egyéni 

értékek kibontakoztatása. Pedig minden olyan közösség, amelyben Lelkem irányító 

szerephez jut, ezt célozza meg. 

Az egyik oka tehát ez annak, hogy a közösségek általában csak egy bizonyos 

mértékig engedik működni Lelkemet. E kijelentés, hogy a prófétaság Lelke 

engedelmeskedik a prófétának, áll a közösség Lelkére is. A dolgok sokkal jobban 

rajtatok fordulnak, semmint gondolnátok! 

A másik ok, ami miatt nehezen integrálódsz, az, hogy keveset imádkozol a 

bölcsesség adományáért! Pedig Isten nem szűkmarkú, ha a Lélek bölcsességét kérik 

tőle gyermekei! 

3. Az a szellemi mozgalom, amelyet említesz leveledben, kétségtelen, hogy a 

legjobbat akarja, amikor azt akarja tudatni veletek, hogy senki sem külön sziget, 

hanem minden mindennel összefügg, és így mindenki számára lehetőség nyílik 

kifogyhatatlan erőforrásba kapcsolódni. 

Amit viszont nem szabad szem elől tévesztenetek, az az, hogy Én, Jézus, egy olyan 

személy vagyok, aki képes vagyok bennetek élni, mint valóságos valaki, ha befogadtok 

Engem a szívetekbe. E szó: ABSZOLÚTUM, nagyon személytelennek tűnik, és nem 

érzékelteti a létsíkok közötti különbséget, tehát az ásvány-, növény-, állat-, embervilág 

össze nem keverhető valóságait. Egyedül csak az ember az a szellemi lény, aki az 

örökélet boldogító valóságát képes nemcsak vágyaiban, elképzeléseiben elgondolni, 

hanem ezt magában hordozni is. Erkölcsi értéke tehát csak az embernek van! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 



2184. LEHETSÉGES A CSAK NEKEM SZÓLÓ TANÍTÁS? 

Kérdező: 

1. Csak nekem szóló biztatást kérek! 

2. Újjászülettem már? 

3. Féltem szeretteimet és magamat is. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nagyon aranyos vagy, hogy személyedre szóló biztatást kérsz, de ezt jobban át 

kellene gondolnod! Miért? Azért, mert hullámzó érzelmi világod naponta más és más 

biztató, bátorító szót igényel, s ez nem megy másképpen, csak úgy, hogy te naponta, 

reggelenként, párbeszéd-imában kapd meg Tőlem azt a bátorítást, amire éppen akkor 

szükséged van. Így, levélben, személyre szólóan, csak azt tudom mondani, amit még 

sok embernek elmondhatnék, ha éppen megkérdeznének. De a személyes reggeli 

imákban csak neked szólóan tudok szólni hozzád! 

2. Feltétlenül újjászülettél, mivel elfogadtál Engem Irányítódnak, 

Megszabadítódnak. Benned élek Lelkem által, és Én hűséges vagyok! Még akkor is 

ragaszkodom hozzád, ha benned elhomályosul a jelenlétem! Feltétlenül bíznod kell 

abban, hogy Én vagyok a te boldogságod! Ennek mindenkor jele lesz az, hogy 

környezeted felé is engedsz Engem szeretetben megnyilvánulni! 

3. Az ne zavarjon, hogy környezeted nem fogad el Engem úgy, ahogy te 

elfogadtál! Akkor sem szabad, hogy zavarjon, ha ez fáj neked! Számodra ne legyen 

fontos az eredmény, csak a FORRÁS, aki Én vagyok! 

Tudnod kell, hogy az Én erőm a te erőd is, és akivel megosztom örömömet, annak 

vállalnia kell keresztemből is bizonyos részt. Az Én keresztem a te életedben az a 

fájdalom, hogy nem látod azt magad körül, amit Én benned formálok, alakítok. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!  « 

2185. HÁROM VONATKOZÁS ÁTVILÁGÍTÁSÁT KÉREM! 

Kérdező: 

1. Mit tehetek egy hozzám közel álló személy érdekében? 

2. Mit kell tennem családomért? 

3. Mit kell tennem vállalkozásom sikeréért? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Mindhárom kérdésed lényege az, hogy kapcsolataid érdekében akarsz tisztán látni. 

Hallatlanul pozitív a hozzáállásod annyiban, hogy önmagadtól akarsz elindulni. Tehát 

nem azt teszed első helyre, hogy a másiknak mi a teendője, hanem azt, hogy neked mi 

a teendőd. 



Két szempontot kell figyelemmel kísérned mindhárom esetben. Az egyik a 

gondolkodás-átalakítás, a másik a feladatokban, és nem a személyekben való 

gondolkodás. 

Az első szempont tehát a téged kívülről ért hatások pozitív látása. Vagyis annak 

komoly tudomásulvétele, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik. Ez azt 

jelenti, hogy Isten a körülményeknek is az Istene akkor, ha valaki Isten gyermekének 

tudja magát. 

A másik szempont pedig annak felismerése, hogy naponta mire kell és hogyan kell 

felhasználnod az idődet. 

Nézzük most a hármas vonatkozásodat, kérdéseidet. 

1. Az a személy, akivel kapcsolatodat javítani akarod, a te számodra: TÜKÖR! 

Úgy kell őt szemlélned, hogy ő valóban érted van, de nem azért, hogy tettlegesen 

szolgáljon (az ő számára természetesen jó, ha azt teszi), hanem azért, hogy 

hitelesebben tudj helyes önismeretre jutni! Általában a körülmények mindig elsősorban 

arra valók, hogy helyes önismeretre segítsenek benneteket, és nem arra, hogy 

megváltoztassátok azokat. Aki pedig egészen közel áll valakihez, az főszereplője, 

legfőbb alanya annak, hogy a szeretet mérlegén bárki helyesen rálásson önmagára. 

Feladatod tehát az, hogy az illető magatartása által kiváltott tulajdonságaidat tedd 

szíved szeretetének mérlegére. 

Ezután nézzük a második szempontot: Meg kell tanulnod személyek helyett 

feladatokban gondolkodni. 

Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a benned élő Lelkem által jónak látott feladat 

az, amit fel kell vállalnod az illetővel kapcsolatban mindennap. 

Mi ez a feladat? Csak a gyümölcsét tudom megmondani. Magát a feladatot naponta 

kell reggeli imádban átvenni Tőlem. A gyümölcs: a te szívbékéd. Ez járhat együtt 

fájdalommal, de ez a fájdalom már az Én fájdalmam benned, tehát számodra ez is 

kitüntetés! A Lelkem által jónak látott feladataid azért járhatnak fájdalommal, mert 

neked nem azt a viselkedési formát kell magadra vállalnod, amit ő lát jónak, azt sem, 

ami neked esetleg kellemesebb lenne, tehát a látszat-béke érdekében vállalt 

bűnrészességet, hanem azt, amit a benned élő Szentlélek lát jónak. Mert csak az ilyen 

magatartás lesz megnyugtató számodra a halálod óráján. Márpedig ennél fontosabb 

nincs! Ez annyit jelent, hogy légy bárány, de ne légy birka! 

A boldogságot nem adják ingyen! A fenti szempontok felvállalása az ára! 

Ha naponta kéred a bölcsesség Lelkét, akkor a fenti szempontok 

figyelembevételével tudni fogod mindig, hogy mi a teendőd. 

Isten téged is boldogságra teremtett, és a te boldogságod sem lehet más, mint a 

jónak a birtoklása az elvesztés félelme nélkül, s ez egyedül és kizárólag a Szentlélek 

boldogító jelenléte benned! 

Kedves Barátom! Az első kérdésedre azért válaszoltam bővebben, mert a másik két 

kérdésedre vonatkozóan is a fenti szempontokat kell figyelembe venned. 

2. Mindazt, amit eddig elmondtam, még kicsit kiegészítem. 



Családod tagjai valójában önmagad kiszélesítése, kiterjesztése. Mivel az önszeretet 

csúcsérték: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!”, ezért annak tudatában, hogy ők 

nem sablonemberek, hanem mindegyik külön egyéniség, nem lehet a legfőbb 

szempont, hogy mit szólnak a többiek ahhoz, amit valamelyikkel teszel, csak az, hogy 

tennéd-e magadnak is azt, amit bármelyiknek teszel. Ez nem zárja ki a többiek 

véleményének értékelését, de nem lehet az ő véleményük a döntő. Csak a benned élő 

Lélek szava, tehát lelkiismereted szava lehet a döntő! 

3. E harmadik kérdésedhez is a fenti szempontokat kell figyelembe venned. Ehhez 

csak annyit még, hogy naponta kérd áldásomat munkádra. Ha Isten áldását hordozod, 

akkor a kevés is soknak fog bizonyulni, de ha nem áldásomon van a hangsúly, akkor a 

sokat is kevésnek fogod tartani, mert kevés is lesz! 

Tudnod kell, hogy nagyon szeretlek, és megáldalak a 

BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

2186. BETEGSÉGRŐL, GYÓGYÍTÁSRÓL 

Kérdező: 

1. Gyógyulást és a gyógyítás adományát kérem! 

2. Álmomban a Szentlélek akart szólni hozzám. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Minden betegség arra való, hogy jobban megismerd magadat, és többet tudj 

beszélgetni Velem, tehát többet imádkozzál. Ha erre használod a betegség alatt eltöltött 

idődet, akkor a betegséget nem áldatlan tehernek, hanem olyan lehetőségnek fogod 

tartani, ami elősegíti lelked fejlődését, tehát szíved békéje mélyülni fog, és környezeted 

is épülni fog lelkileg a te békéd és nyugalmad láttán. 

Ami pedig a gyógyítást illeti, arról azt kell mondanom, hogy mindenkiben van 

gyógyítási képesség, de eredményesen csak abban tud működni, akik elsősorban nem 

gyógyítani akarnak, hanem szeretni! Azok a gyógyítók, akik úgy tudnak hatni 

különböző betegségekre, hogy azokat látszatra megszüntetik, gyakran többet ártanak, 

mint használnak! 

Azért mondom ezt, mert a testi betegségek szinte mindig a lélek különböző 

sebeinek megjelenései a testen, és aki csak ezeket a testen észlelhető bajokat tünteti el, 

s a lelket nem gyógyítja, az olyan, mint amikor egy betegnek nem a betegségét szünteti 

meg a gyógyító, hanem olyan fájdalomcsillapítót ad neki, amely tompítja az agyát, az 

idegeit, s valójában, bár jobban érzi magát, lelkileg mégis rosszabbul járt. 

Ne gyógyítani akarj hát, hanem szeretni az Én szívem szeretetével, vagyis tégy 

meg mindent, hogy soha ne árts senkinek, hogy tudj megbocsátani azoknak, akik 

valaha megbántottak téged, és vedd észre, hogy hol, mikor, kinek tudnál segíteni, és 

add is meg mindenkinek azt a segítséget szeretettel, amire képes vagy. Neked más 

dolgod nincs! A te szívbékédet csak ez a magatartás tudja biztosítani! 



2. Az Én Lelkem, a Szentlélek, ha szólni akar valakihez, akkor erre képes is! Olyan 

nincs, hogy ebben bárki is akadályozhatná, ha annak a szíve nyitott, akihez szólni akar. 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2187. AZ ÚTRÓL 

Kérdező: 

1. Helyes-e az út, amelyen járok? 

2. Jól kezelem magamat? 

2. Az a gyógyító, akihez járok, hiteles-e? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. A Biblia első négy könyvében, az evangéliumokban megismerhetsz Engem, 

mint UTAT! A Biblia többi része nagyszerűen ki tudja bontani, meg tudja világítani 

ezt az UTAT számodra is. De maga az ÚT az evangéliumokban található! 

Ez az ÚT egy mondatban így foglalható össze: senkinek soha nem ártani, mindig 

mindenkinek megbocsátani, és segíteni ott, ahol erre lehetőség van! 

A reggeli és esti párbeszéd-ima (Hang 1.) nagyon alkalmas arra, hogy az általad 

járt út állandóan megfelelő kontroll alatt legyen. 

2. Egyetemi tanulmányaid alatt sokat tanultál a testi betegségek különböző 

fajainak, tüneteinek megjelenéséről, kezeléséről. Azt, amit semmiféle orvosi 

egyetemen nem tanítanak, amit mindenkinek magának kell lelke mélyén kialakítania, 

hogy megtalálja a megfelelő terápiát testi bajaira, a helyes önismeretre vezető benső 

látást, csak Általam, Velem és Bennem valósíthatod meg! Igen, mert szinte minden 

testi betegség valamilyen lelki betegségből származik, és éppen ezért minden tüneti 

kezelés csak elodázza a gyógyulást. 

A lelki egészség visszaállításának első alapköve tehát a reális önismeret. Meg kell 

tanulnod, hogy sem jobbnak, sem rosszabbnak ne tartsd magadat, mint amilyen vagy. 

Mindenki a cselekedetei tükrében ismerheti meg önmagát legreálisabban. A reggeli és 

esti ima ebben is a legjobb eszközöket jelentik. 

Aki szán időt arra, hogy legalább öt-tíz percben megbeszélje Velem reggelenként 

azt, hogy mit kell tennie, és hogyan kell azt tennie, amit tennie kell, este pedig 

visszatekintve a napra, szintén szán öt-tíz percet arra, hogy a reggeli tervét hozzámérje 

az elmúlt nap tartalmához, akkor hamarosan eljut az önismeretnek arra a fokára, amely 

betekintést tud nyújtani lelke mélyebb redőibe, s felismerheti, hogy hol és milyen 

súlyosan sérült benne a szeretet. 

A lelki bajoknál mindig a szeretet megsérüléséről van szó! Igen, mert a 

szeretetlenség minden ember életében természetellenes, tehát beteges állapot. 

3. Hiteles gyógyító egyedül Én vagyok! Kérdésedre azt kell válaszolnom, hogy 

minden attól függ, mennyire EGY Velem az, aki nevemben gyógyít. Mivel minden 

gyógyító ki van téve kísértéseknek, melyeknek ellenállhat vagy beleegyezhet, ezért 



bármikor változhat kettőnk EGY-sége, így kérdésedre egyértelmű és végleges választ 

nem adhatok. 

Az egészen bizonyos, hogyha nem direkt a betegséged ellen dolgozol, hanem arra 

törekszel, hogy betegségeddel benső békével, tehát boldogan tudj élni, akkor a 

legnagyobb sanszod van arra, hogy teljesen rendbe jöjj! Erre akkor vagy képes, ha 

elfogadod megváltottságodat. Az fogadja el a megváltottságot, aki azért, mert tudja, 

hogy benne az Isten boldogítóan él, minden bajban ezt kérdezi magától: „Ez miért jó 

nekem?” Ennek viszont az az alapja, hogy elhiszed, Isten az ő gyermekei számára a 

körülményeknek is az Istene! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2188. MI A LEGFONTOSABB A HÁZASSÁGGAL KAPCSOLATBAN? 

Kérdező: 

1. Miért kellett egyik barátomnak így eltávoznia közülünk? 

2. Milyen megfontolások szükségesek egy házassághoz? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Minden megszületett ember földi életében a karma törvénye az, hogy 

sorsvonalának kibontása és teljesítése nemcsak egy tényezőtől függ. Amit e téren 

világosan kell látnotok, az az, hogy bármilyen tragikusnak is tűnik egy ember földi 

életének befejezése, az nem befolyásolhatta az illetőnek az örök boldogságról alkotott 

és elfogadott képét, csupán lezárta azt. Tehát csak a ti oldalatokról nézve lehet 

tragédiáról beszélni, de az ő oldaláról nézve nem. 

Egy ember életében kívülről soha nem jöhet tragédia. Minden Földön élő szellemi 

lény számára csak belülről történhet tragédia! A tragédia az, amikor valaki tudatosan 

ellene tesz annak, ami a boldogságát eredményezhetné, tehát a szeretet életét 

megtagadja. Ez tragédia! Tragédiát tehát mindenki csak maga készíthet önmaga 

számára, de más nem! 

Amikor bármi történik bárkivel, akkor csak azt kérdezheted meg joggal, hogy az a 

történés mit használ a te lelked fejlődésében. Akinek tragikus végéről kérdeztél, 

szintén így kell hogy álljon előtted. Miért jó ez neked? Azt el kell hinned, hogy jó, 

mert Isten boldogító módon van benned, tehát úgy szeret, mint édes gyermekét! 

2. Akkor remélhető, hogy az Én áldásommal indul el egy házasság, ha mindkét fél 

Engem tart élete irányvonalának. Csak az a házasság lehet boldogító, amelyben az 

Értem élésben segítik egymást a házastársak. 

Azok a házasságok, amelyekben sem imádkozni nem tudnak együtt a házastársak, 

de még azt sem tudják megtenni, hogy külön-külön, de legalább egy időben 

imádkozzanak, csak nagy nehézségek árán képesek megközelíteni az Általam felkínált 

boldogságot. 

Mindenkinek olyan az élete, mint az imaélete! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 



2189. MIKOR ÉS HOGYAN ÉRTÉKES A SZENVEDÉS? 

Kérdező: 

1. Hogyan tudok másokat építeni a kapott karizma által? 

2. Újra műteni akarnak! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A mások által érted mondott ima, amelyben te próféciában karizmát kaptál, csak 

akkor tud gyümölcsöket teremni, tehát csak akkor tudod meglátni azt, hogy hol, kinek, 

mikor és hogyan kell segítened, ha nem rendkívüli képességekkel akarod kimutatni 

szeretetedet, hanem megfelelő áldozatvállalással. Csak akkor hitelesek a karizmák, ha 

mögöttük az alázat szelleme ragyog. Tehát, ha az a szeretet sugárzik, amely erősíti 

másokban is a Tőlem kapott szívbékét. 

Ha felvállalod és az Én szenvedéseimhez kapcsolod szenvedéseidet, gondjaidat, 

akkor tapasztalni fogod azt, hogy az Én erőm a te erőd is, és az Én békém a te békéd is. 

Aki hozzákapcsolja szenvedéseit szenvedéseimhez, az nagyon meg tudja tapasztalni 

azt, hogy Isten a körülményeknek is az Istene az ő számára! 

2. Normális esetekben a szakemberek egyúttal felelősséget vállaló emberek is. 

Amíg ennek ellenkezője nem gyanítható, addig kiindulási alapnak ezt kell venned. 

Tehát, ha a szakemberek azt látják jónak, hogy újra vállalnod kell a műtétet, akkor a 

józan ész alapján ezt kell tenned. Ha te mást látsz jobbnak, akkor ezért a teljes 

felelősséget neked kell vállalnod, s nem hivatkozhatsz Istenre, Jézusra, Szentlélekre, 

mert józan eszedet azért kaptad, hogy azt használd felelősséggel. 

Semmiképpen sem szabad félned, ha hiszel Bennem! Csak javadra válhat minden, 

ha bízol Bennem! 

Legfőbb célod tehát ne az legyen, hogy feltétlenül meg kell gyógyulnod testi 

bajaidból, hanem az, hogy szenvedéseidet kapcsold az Én szenvedéseimhez. Tehát, ha 

azt mondod, hogy Értem vállalsz minden szenvedést, akkor a józan eszed használata 

mellett teljesen nyugodt lehetsz, bármi történik is veled. Én képes vagyok boldogítani 

bárkit, aki Rám bízza magát, akár egészséges, akár beteg. És nem tudok boldogítani 

senkit, akár egészséges, akár beteg, ha nem bízik Bennem! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2190. MENNYIBEN FELELEK FÉRJEMÉRT? 

Kérdező: 

Vissza kell fogadnom férjemet? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Több kérdést is tettél fel leveledben, de az ezekre adandó válaszaim mind benne 

lesznek ebben az egy válaszomban. 



Te elfogadtál Engem Uradnak, Megszabadítódnak. Tehát megtértél, tehát 

újjászülettél. Ezáltal tudatosulhat benned az, hogy Én és az Atya benned élünk a 

Szentlélek által (János 14:23)! Ez tehát így van, és neked semmi alapod nincs arra, 

hogy ezt megcáfold. Életed további történetében tehát feltétlenül kell hogy élő 

kapcsolatban maradjon Velem! 

Kétségtelen, hogy te nagyon megkötöződtél férjeddel, s ennek következtében 

súlyos szenvedéseket vettél a nyakadba! Szabaddá nem válhatsz közvetlenül férjedtől, 

aki már régen, sőt, kezdettől sem téged, hanem önző módon, tehát helytelenül, 

önmagát szerette. Neki nem is kellett soha tőled megszabadulnia, mivel hozzád csak 

mindig önmagáért ragaszkodott, és nem a te érdekeid miatt. 

Csak úgy tudsz függetlenné válni tőle, ha egyre jobban megkötözöd magadat 

Velem, a benső Szabadsággal (2Kor. 3:17)! 

Isten senkit nem teremtett egy másik emberre, hanem mindenkit Önmagára! 

Mindaddig, amíg valaki nem úgy akar boldog lenni, ahogy azt Isten akarja, nem lehet 

boldog, csak bódult. Akit te férjednek nevezel, soha nem akart úgy boldog lenni, ahogy 

azt Isten akarja. Mivel beléd kapaszkodva a boldogság helyett a bódultságot 

választotta, ezért téged is belerántott a szenvedéseknek abba a pokoli tüzébe, amely 

ettől nem lett kisebb, sőt nagyobb lett. 

Amennyire rajtad áll, feltétlenül el kell szakítanod megkötözöttséged fonalát, mert 

ha ezt nem teszed, akkor sem magadnak, sem neki, sem családodnak nem könnyíted, 

hanem nehezíted a további áldatlan állapotot! 

Te ne féltsd őt! Általad soha nem fog Hozzám találni! De általa te egyre távolabb 

fogsz kerülni Tőlem! Ő csak Általam tudna megtérni! És ebben bizony te nem segítője, 

hanem akadályozója vagy mindaddig, amíg megkötözöttnek tudod magadat vele! 

Akit férjednek nevezel, soha nem fog beleegyezni abba, hogy a te életedben Én 

abszolút első legyek, vagyis hogy mindenben Én irányíthassalak. Márpedig ahol nem 

lehetek ilyen formában első, ott nem is vagyok jelen! 

Újra mondom! Ne féltsd őt! De igenis, féltsd magadat! Vedd tudomásul, hogy te 

nem lehetsz segítője a megtérésben! Inkább akadályozod, mert nem értéknek, hanem 

bolondnak fog téged tartani lelke mélyén, ha visszafogadod őt anélkül, hogy évekig 

tartó idő alatt igazolnia kellene, hogy komolyan meg akar térni! Nem báránynak, 

hanem birkának fog tartani téged, és esze ágában sem lesz az, hogy olyan Istenhez 

akarjon tartozni, akihez birkák tartoznak! 

Drága Gyermekem! Attól tartok, hogy hiába mondtam, amiket mondtam. De mégis 

el kellett mondanom, hogy egykor te is komolyan tudd majd venni megtérésedet, 

újjászületésedet! 

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

2191. A SZEMÉLYRE SZÓLÓ ÜZENET MIÉRT PROBLÉMA? 

Kérdező: 

1. Szeretnék személyes üzenetet kapni Jézustól! 



2. Megkötözött vagyok szüleimmel? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A személyes üzenetek mindig problematikusak Nekem, mert csak Én vagyok 

ugyanaz tegnap, ma és holnap. Ti mindannyian ki vagytok téve olyan hatásoknak, 

amelyekkel szemben nem azonos senkinek állandóan a Hozzám való hűsége! Éppen 

ezért kérlek benneteket arra, hogy törekedjetek ti is feladatokban gondolkodni, és nem 

személyekben. 

Ha azt kérdezed Tőlem, hogy mi a feladatod, akkor azt tudom mondani, hogy 

biztosítsd kettőnk számára azt a pár percet reggelenként, amikor Velem át tudod 

gondolni, hogy az elinduló napon mit és hogyan kell tenned azért, hogy szíved békéjét 

biztosítani tudjam. 

Nagyon fontosnak tartom a Velem való kötetlen beszélgetést, tehát az olyan imát, 

amelyben nagyon ki tud nyílni a szíved szeme, vagyis a hited, Felém. Egészen biztos, 

hogy neked nem lehet elég csupán kötött imákat mondani. Olyan élő kapcsolatot 

akarok kiépíteni veled, amely tudatodat és érzelemvilágodat is képes átjárni. 

Az Én szeretetem nem valami hideg jóakarat, hanem hús-vér élet! Ezért tartom 

fontosnak azt, hogy párbeszéd-imában, amelyről bőven olvashatsz a HANG 1. 

kötetében, gyakran emeld Hozzám lelkedet! Sokszor és hatékonyan szeretnélek 

építeni, buzdítani és vigasztalni! 

2. A vérkapcsolatnak van egy olyan szintje, amely nem káros, ugyanakkor segít a 

szeretet kibontakoztatásában. Csak arra kell vigyáznod, hogy ráérezz erre a szintre, és 

ezt át ne lépd! A határ ott van, ahol érezned kell, hogy szíved békéje nem függhet a 

vérkapcsolatoktól. 

Természetes érdeklődés az, hogy tudni szeretnél szüleid sorsáról. Az ilyen 

kérdésekre a választ megkaphatod álmodban, ha valóban nekik vagy neked szükséges 

ez. De velük kapcsolatban is az a válaszom, amit a személyes üzenettel kapcsolatban 

mondtam. 

Csak általános feleletet mondhatok, mivel a lelki fejlődés, haladás, mozgás a 

szellemi lények életében soha nem áll meg. Feladatod itt is az, amit meg tudsz tenni 

értük. Imádkozni mindenkiért lehet és kell is, akár a Földön élnek, akár már elhagyták 

ezt az árnyékvilágot. 

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!  « 

2192. MITŐL VÁLIK VALAKI AZ ALKOHOL RABJÁVÁ? 

Kérdező: 

1. Betegségem hogyan szüntethető meg? 

2. Miért vannak alkoholisták a családban? 

3. Hogyan biztosítsam jövőm számára a nyugalmamat? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



1. Mivel szinte minden testi bajnak lelki rugói vannak, ezért a testi betegségek 

gyógyulására tett első lépésben arra kell törekedned, hogy megtanulj szívedben 

békével együtt élni a betegségeddel. Ezt akkor tudod megtenni, ha törekszel átélten 

magadévá tenni két igazságot. 

Az egyik igazság az, hogy minden betegség azért van, hogy egyre jobb önismeretre 

tudj jutni! A másik igazság az, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik, 

mivel Isten az övéi számára a körülményeknek is az Istene. Tehát azt kell megtalálnod, 

hogy miért jó neked az a betegség, amit most testedben hordasz. Először csak hitben 

kell tudnod hálát adni érte, később értelmeddel is belátod, hogy lelked javára vált, s 

akkor már tudatosan is hálás leszel érte. 

Csak ezt a szellemi munkát felvállalva, tehát vállalva a gondolkodás-átalakítást, 

lehet reményed a gyógyulásra. E nélkül különböző tüneti kezelésekkel könnyítheted 

ugyan a betegséged elviselését, de ez lelkileg nem visz előbbre! 

Ha ezt az első lépést megtetted, akkor már tudni fogod, hogy mi a teendőd tovább. 

2. Mindenki azért válik alkoholistává, mert úgy érzi, hogy nem bírja elviselni a 

realitásokkal járó szembesülést. Itt is érvényes az a tétel, hogy megtérés nélkül nincs 

lehetőség megszabadulni a megkötözöttségektől. Az iszákosság mögött mindig ez áll: 

Csak ne kelljen gondolkodni! 

Van olyan karmikus iszákossági gubanc, amit újjászületett emberek is kénytelenek 

magukban cipelni. Igen. Van, amikor a nagy egész beteges részét, tehát a világ 

bűnének maradványait kell valakinek felszámolnia. Ez egy nagyon kegyetlen harc! 

Ilyenkor nagyon nagy lelki szenvedések árán és nagy megalázottságban törekszik az 

ilyen lélek kioldani magából ezt a gubancot. 

A te családodban nem ilyenek azok, akik italba menekülnek a valóság keresztjének 

felvállalása elől, hanem megkötözöttségük által még jobban növelik mások 

szenvedését. 

3. Egy kicsit hasonlót mondok ezzel kapcsolatban is, mint az első kérdésedre 

mondtam. 

A jelened nyugalmát kell biztosítanod, és nem a jövődét! Hidd el, hogy te 

Számomra többet érsz a verebeknél, és ha a jelent megszenteled, tehát, ha a jelenben 

azt próbálod megélni, hogy te a végtelenül szerető Isten édes gyermeke vagy, akkor 

egyértelművé válik előtted, hogy olyasmi miatt vagy gondban, aminek nincs is alapja. 

Az idő tengelyén a valós életben csak jelen van! Sem múlt, sem jövő nem létezik! 

Azt sem tudod, holnap élsz-e még! 

Általában úgy van, hogy akik a jövőjüket akarják biztosítani, azok a jelenüket 

rendre elveszítik, tönkreteszik. A józan értelmet természetesen használni kell, de ez 

mindig a jelenre vonatkozik. A jövő csak annyiban érdekes, amennyiben az a józan 

értelemmel átvilágítható! Ez pedig annyira rövid táv, hogy szinte nincs is! 

Nagyon ajánlom, olvasd el Máté 6:25-34 részt. Ezt építsd be a szívedbe, s boldog 

ember leszel, bármi történik is a jövőben! 

Aki azért akar házasságra lépni, hogy ne legyen egyedül, az biztosan csalódni fog! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 



2193. KINEK ÁRTHATNAK AZ ÁRTÓ ERŐK? 

Kérdező: 

1. Nem tudom elhinni, hogy Jézus mindig csak tilt. 

2. Már én is a feketékhez tartozom? 

3. Álmunkban árthatnak nekünk az ártó erők? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A hit és a hiszékenység között óriási különbség van! Hinni csak Istenben szabad 

fenntartás nélkül! Az az ember, aki olyat mond, amit nem tud az Én 

evangéliumaimmal alátámasztani, az nem Isten küldötte! 

Én, Jézus, mindig arra kértelek benneteket, hogy ne féljetek! Senkitől és semmitől 

nem szabad félnetek! Aki fél, az még nem teljes a szeretetben! Aki fél, az nem hívő, 

hanem hiszékeny! Az Istent szeretőknek minden javukra válik. Nem nekik kell félniük, 

hanem tőlük fél az ördög, és tőlük félnek azok, akik az ördög csatlósai. 

Benned a világosság él! A sötétségnek nincs ereje! A legkisebb pislákoló gyertya 

fénye is képes a legvaskosabb sötétséget megszüntetni, és a legvaskosabb sötét sem 

képes a legkisebb gyertyalángot sem eloltani! Az úgynevezett feketéknek nincs erejük 

semmire az erkölcsi világban, tehát ott, ahol valakinek a boldogsága, boldogtalansága 

dől el! Csak ijesztgetni képesek, mert maguk nagyon félnek a fénytől! 

Hinni annyit jelent, mint igaznak fogadni el azt, amit Én az evangéliumok alapján 

mondok. Hiszékenynek lenni annyit jelent, mint erőt tulajdonítani olyasminek, aminek 

erőt Isten nem adott! A sötétségnek Isten nem adott erőt! Ne légy hát hiszékeny, 

hanem hívő! 

2. Te Hozzám tartozol, és Én benned élek! Merd vállalni a párbeszéd-imát! Ettől 

nagyon rettegnek a sötét erők. Az első HANG-kötetben bőven olvashatsz erről. Ennek 

lényege az, hogy minden olyan mondat, amit te magadnak mondasz, hogy építsen, 

buzdítson és vigasztaljon téged, ezek nem tőled, hanem Tőlem erednek akkor is, ha te 

mondod ezt magadnak. Bennem a szeretet Istene jelent meg! S aki ezt elhiszi, annak 

nem kell félnie soha senkitől, mert ő a Győztes oldalán áll! Én valóban legyőztem a 

világot! Pontosan az ijesztők világát győztem le! Az Én örömöm a te örömöd, az Én 

erőm a te erőd, az Én békém a te békéd. Ne feledd! Én arra szólítottam fel mindenkit, 

hogy jöjjön Hozzám, és Én megenyhítelek benneteket! És soha nem küldtem el 

Magamtól senkit! És soha nem nehezítettem meg senki életét! Még a legnagyobb 

kereszthordozásban is mindig a megtestesült segítő szeretet voltam. 

Ne menj olyan helyre, ahol ijesztgetnek. Nem azért mondom, hogy ne menj, mert 

ott bajod lehetne, hanem azért mondom, mert Én nem vagyok ott! Ahol pedig nem 

vagyok jelen boldogító módon, oda nem érdemes elmenni azoknak, akik Tőlem 

akarják átvenni és Általam akarják megőrizni szívük békéjét! 

3. Az álom nem az erkölcsi terület világa. Álmában senkit sem lehet megrontani. 

Igaz, hogy álmában senki sem tud erényeket gyakorolni! Ez nem jelenti azt, hogy 

álomban nem történhetnek nagyszerű dolgok! Álmodban azért vigyáznak rád 



különösen angyalaim, mert fontosnak tartom, hogy felerősödve ébredj, és így tudj 

Értem minél több jót tenni másokkal. Álomban csak abban tud rombolni az ördög, aki 

ébrenlétben tudatosan átadta magát neki. Akik átadták magukat Nekem, azok az Én 

gyermekeim, és amikor alszanak, akkor angyalaim által különös oltalmam alatt állnak! 

Ne félj hát! Mérhetetlenül szeretlek, és megáldalak 

SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2194. NINCS ÁLDÁSOD AZ ÉLETEMEN? 

Kérdező: 

1. Apámmal felvétettem a szentkenetet. De utána nem gyónt. 

2. Akivel együtt élek, azzal nem esküdhetek meg! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Te bőven megtetted azt, amit édesapádért meg kellett tenned. Hidd el, hogy nem 

múlhat rajtad semmi, ami az ő lelkének épségét illeti! Hidd el, hogy Én őt is legjobban 

szeretem a világon, és nem te, hanem Én teszek meg mindent, hogy át tudja venni 

Tőlem azt a szívbékét, amit csak Én adhatok meg nektek. Igaz, csak akkor, ha 

elfogadjátok Tőlem! 

Az ő benső világa csak Előttem ismert, és ezért ne nyugtalankodj, mert te is, mint 

minden ember, csak önmagadért felelsz, vagyis csak önmagadnak tudsz ártani, ha nem 

úgy akarsz boldog lenni, ahogyan azt Én akarom! 

Drága Gyermek! Fölöslegesen okozol magadnak gondot, amikor úgy gondolod, 

hogy tőled függhet mások örök boldogsága! Tőled csak a te örök boldogságod függhet! 

Illetve Tőlem, függetlenül attól, hogy más mit tesz valakiért. Én csak azt nézem, hogy 

van-e jó szándék benned vagy nincs! Ezt teszem édesapáddal kapcsolatban is! Ne 

féltsd hát őt! Sem te nem üdvözíthetsz senkit, sem általad nem üdvözülhet senki! Csak 

Én üdvözíthetek (azért vagyok Üdvözítő), csak Énáltalam üdvözülhet mindenki! Én 

felhasználhatlak téged is és mást is ennek érdekében. Mindenki csak önmagáért felel! 

2. Minden párkapcsolat annyiban hordozza áldásomat, amennyiben tagjai Hozzám 

segítik közelebb egymást. Ez a döntő! Ha téged nem segít közelebb Hozzám a párod, 

akkor ő már régen nem a párod! Amíg nem akadályoz a Felém irányuló úton, addig a 

te hűséged nagyon fontos. De Én senkit nem kényszerítek képtelenségre! Senkinek 

nem kell együtt élnie azzal, aki állapotszerűen együtt él az ördöggel! 

A JOG-nak nincs lelke! Ezért a legfőbb fórum mindig a lelkiismeret fóruma! 

Mindenki lelkiismerete alapján lesz boldog vagy boldogtalan! 

Bizony, helytelenül tetted, hogy nem nézted meg, kihez mész gyónni! Ha már 

kaptál megfelelő eligazítást attól a kanonoktól, akkor ahhoz kellett volna tartanod 

magadat. Nagyon nem okos dolog az, hogyha valaki egy orvostól kap megfelelő 

receptet, akkor utána még más orvossal is ellenőriztetni akarja az előzőt! Örülnöd 

kellett volna, hogy az a kanonok megfelelően eligazított! 

Drága Gyermekem! Bízzál jobban szívem szeretetében! 



Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

2195. VELED SZENVEDEK! 

Kérdező: 

1. Miért nem szűnnek fájdalmaim? 

2. Milyen módon akarsz megnyilvánulni az életemben? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Mint tudod, minden betegség gyógyítható. A karmikus betegségek is! Azt is 

tudod, hogy a te fájdalmaid karmikus eredetűek. Bár szinte minden testi bajnak lelki, 

pszichikai gyökerei vannak, sokszorosan állítható ez a karmikus gubancokra. 

Általában minden beteg igyekszik megtalálni azt az orvosságot, ami megszűntetné 

vagy legalább enyhítené fájdalmait. 

A testi betegségeknek az a feladatuk, hogy lehetővé tegyék a betegnek keresni és 

megtalálni a betegségek lelki gyökereit. A karmikus betegségeknek nem ez a 

feladatuk. 

A karmikus betegség tehát olyan betegség, amelyet már születésed előtt tudatosan 

vállaltál, és elsősorban azt követeli meg tőled, hogy megpróbálj együtt élni vele! Ez az 

első lépés, hogy kigyógyulj belőle. 

A szenvedéssel úgy lehet megtanulni együtt élni, hogy árukapcsolásként 

hozzákapcsolod az Én szenvedéseimhez. Tehát amikor te szenvedsz, ha Hozzám 

kapcsoltad, ha Nekem felajánlottad, akkor együtt szenvedünk, tehát átélheted azt a 

kitüntetést, hogy részesülhetsz az Én szenvedéseimben. Ez valóban kitüntetés! Ha 

ennek veszed, és hálát tudsz adni érte, akkor remélheted, hogy részesíteni foglak 

örömömben, benső békémben, dicsőségemben is. Ha fájdalmad így elmúlik, még az is 

lehetséges, hogy vágyódni fogsz utána, mert az Én szenvedésemben, tehát abban a 

szenvedésben, amelyet együtt éltünk át, van valami, ami édes, ami nagyobb értéknek 

mutatkozik, mint maga az öröm, amellyel eltöltöm lelkedet. 

2. Az volna a legjobb, ha a módot Rám bíznád! Te csak egy életedről tudsz, ami 

most van, és erről is nagyon felszínesen. Én ismerem összes eddigi életedet, és nagyon 

szeretném, ha ez lenne az utolsó földi életed! 

Ezért, ha arra irányul törekvésed, hogy együtt éljük szenvedéseidet, akkor nemcsak 

kimeríthetetlenül rendelkezésedre áll az Én isteni erőm, de az is tudatosulni fog 

benned, hogy csodálatosan tartalmas az életed! Igen, mert akiben szenvedhetek, abban 

kiegészül valami az idő tengelyén abból a szenvedésből, amely üdvözítői szenvedés, 

tehát a földi ember földi élete válik ezáltal elviselhetőbbé! Hogyan? Hát úgy, hogy 

akikkel kapcsolatba kerülsz, akik olyan könnyen panaszkodnak, mert fáj nekik valami, 

azok felismerik azt, hogy Én a fájdalomban is fellelhető vagyok, tehát erőm nekik is 

rendelkezésre áll, ha elfogadnak Uruknak, Megszabadítójuknak! 

Drága Gyermekem! Az egész életed, ha együtt szenvedünk, egy csodálatos 

prédikációvá, szentbeszéddé válik akkor is, ha nem szólsz egy szót sem! Bizony, a 



pogány százados sem akkor ismerte fel bennem az Isten fiát, amikor szabadon 

prédikálhattam, hanem amikor a kereszten hangtalanul vergődve szenvedtem! 

Bízd hát Rám életed további módját, hadd avassalak apostolommá! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2196. NEM AKAROK TÖBBÉ INKARNÁLÓDNI! 

Kérdező: 

1. Mit kell tennem, hogy ne inkarnálódjak többé? 

2. A dadogásomat le tudom-e vetni egyszer? 

3. Szeretnék én is őrangyal lenni! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Ha valóban végleg el akarod hagyni a földi élet poklát, akkor újjá kell születned, 

mert mindaz, aki nem születik újjá, nem mehet be a mennyek országába (János 3:3). 

Nyilvánvaló, hogy csak azért mondhattam ilyen egyértelmű kijelentést, mert 

rajtatok is fordul az, amit újjászületésnek mondtam! 

A Szentlélek mindenkit újjá akar szülni! De Számára is szükségesek bizonyos 

feltételek ehhez. Szükségesek olyan feltételek, amelyeket nektek kell biztosítanotok! 

Semmiképpen sem lehet elégséges a felszínen megmaradni! Nemcsak elmondani, de 

következményeiben is tartania kell magát ahhoz annak, aki újjá akar születni, hogy 

elfogad Engem Urának, Megszabadítójának. Sorsdöntő ünneppé kell minősítenie 

magában e döntését. És nemcsak egyszer kell megünnepelnie, hanem mindaddig, amíg 

a Földön él, ennek a napnak kell legnagyobb jelentőséget tulajdonítania! 

2. Dadogásodnak nagyon sok előnye van lelked fejlődése szempontjából. Ha 

valóban elfogadtál Engem Uradnak, Megszabadítódnak, akkor ez nem lehet kétséges 

részedről, mivel tudnod kell, hogy Isten az Ő gyermekei számára a körülményeknek is 

Istene, s ilyen értelemben a te dadogásod is, bizonyos értelemben, körülménynek 

számít! Ha neked az lenne az előnyösebb, hogy ne dadogj, hát természetesen vagyok 

Én oly jó és hatalmas, hogy azonnal megszüntetném ezt a számodra kellemetlen 

tulajdonságodat! 

3. Neked most nem őrangyalnak kell lenned, hanem boldog, megelégedett 

embernek, tehát tudatosan kell vállalnod azt, hogy te valóban a boldog Isten boldog 

gyermeke vagy! Ezt hálálkodó imádságokkal kell tudnod kifejezni! 

A boldogság bizonyos értelemben nem érzelmi állapot! Soha nem mondtam, hogy 

boldogok azok, akik jól érzik magukat! Más oldalról viszont mégiscsak érzelmi állapot 

is, mert mindenki, aki Isten gyermeke, sokkal rosszabbul érezné magát, ha azt kellene 

mondania, hogy ő nem Isten gyermeke! Tehát sem az emberi képességek, sem a 

körülmények nem szólhatnak bele abba, hogy valaki boldog vagy boldogtalan! Ezért 

nélkülözhetetlen a gondolkodás-átalakítás! 

Azt, hogy ki kinek lesz őrangyala, a szerepeket kiosztó Isten határozza meg! De 

azt, hogy boldog vagy boldogtalan, mindenkinek magának kell eldöntenie a Földön. 



Az élet látás és szeretés kérdése. Mindenkinek olyan az élete, amilyennek látja! És 

mindenki olyannak látja, amilyennek a szívével látja! 

Bízd Rám sorsodat úgy, hogy lelked mélyén tudatosan fogadj el Engem Uradnak, 

Megszabadítódnak, s a többi nem a te dolgod! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

2197. FELTÉTLENÜL ÜDVÖZÜLNI AKAROK! 

Kérdező: 

1. Hogyan kell élnem, hogy üdvözüljek? 

2. Hogyan viselkedjem környezetem reagálásaira? 

3. Hogyan tudjak többet Istenről, vallásról? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Aki azt mondja: „Jézusom! Elfogadlak Uramnak, Megszabadítómnak!”, és ezt 

komolyan mondja, annak életébe Én feltétlenül belépek, és együtt kezdek vele 

dolgozni üdvössége érdekében. Persze, nem a szavak formáján van a hangsúly, hanem 

a tartalmán! Szerezned kell egy úgynevezett Újszövetségi Szentírást, melyben a négy 

evangéliumban megtalálhatod az Én életemet, tanításomat. Nagyon jó volna, ha 

megrendelnéd a „Merre menjek?” című könyvet (kb. 300 Ft). Ezt meg lehet rendelned 

a következő címen: Bulányi György; 1122. Budapest, Városmajor u. 47/b. 2-dik 

emelet 3. E könyv olyan alapokat fog adni neked, amire ráépítheted boldogságodat. 

Én mérhetetlenül szeretlek, és ennek a szeretetnek köszönheted, hogy felébredt 

benned az érdeklődés, a vágy, hogy úgy légy boldog, ahogy azt Isten öröktől fogva 

elgondolta. Másképpen nem is lehetséges senkinek! 

A kárhozat útját azok járják, akik nem Isten elgondolása szerint akarnak boldogok 

lenni, hanem saját elgondolásuk alapján. Ezek, amint eddig te is, valamiféle 

bódulatban akarják megtalálni szívük nyugalmát. De ez egyre rosszabb állapotot 

teremt. 

Az a megtért ember tehát, aki Tőlem akarja megtanulni, hogy hogyan legyen 

boldog, aki engedi, hogy Én tanítsam őt! Aki vállalkozik erre, az feltétlenül beszerzi 

magának az Újszövetségi Szentírást, és komolyan kezd foglalkozni a benne található 

négy evangéliummal. És, mint mondtam, a ma legértékesebb hittankönyvvel, a „Merre 

menjek?” – kel. Ez hát az üdvösség útja! 

2. Férjed és családod reagálása semmi lényegeset nem jelenthet számodra, mert te 

csak önmagért felelsz, ahogy ők is csak önmagukért felelnek! Ha valóban elfogadtál 

Engem, akkor ennél többet az ő érdekükben sem tehetsz! Mindenkinek magának kell 

eldöntenie, hogy elfogad-e Engem vagy sem! Aki még nem döntőképes, az nem felel 

semmiért! Aki pedig az, annak Én mindig biztosítom, hogy esélye legyen dönteni 

üdvössége érdekében! Természetesen szabadságában áll ennek ellenkezője is! 



Az idők végével, azzal, hogy ami mulandó, az bármikor elmúlhat, ezzel nem kell 

törődnötök, mert nem a ti ügyetek ez! Nektek csak az a feladatotok, hogy Velem 

akarjatok találkozni! Ez bármikor megtörténhet szívetekben, ha valóban akarjátok. 

Nekem leghőbb vágyam az, hogy lakást vegyek szívedben, lelkedben, életedben! 

Ne féltsd magadat, mert ha te vállaltál, befogadtál magadba Engem, akkor Én a 

körülményeidnek is az Istene vagyok, és csak azt engedem meg, ami lelked javát 

szolgálja! Én valóban legyőztem a világot, és ezt tapasztalati valósággá akarom tenni 

benned is! 

3. Ne a világvégével törődj, hanem Velem! A fenti eszközök lehetővé teszik 

számodra azt, hogy egyre jobban megismerj. Ha ezt vállalod, akkor egyre jobban meg 

fogsz szeretni is, mert Én vagyok a teremtetlen JÓSÁG! Aki engedi, hogy 

hozzákössem az életemet, azt megtanítom az örökkévalóság szemüvegével nézni a 

világot. „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!” – fogod kérdezni, ha problémaerdőbe 

tévedsz. 

Imáid nagyon kedvesek Nekem! Mint anyának, tudnod kell, hogy mennyire kedves 

egy szülőnek, mikor gyermeke, bármennyire csacsogó módon, de beszélni kezd hozzá! 

Így vagyok Én veled! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2198. NEM MAGAMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT 

Kérdező: 

Egy asszonyról kérdezem a HANG-ot, aki már második élettársát is el akarja hagyni, s fiát, 

ha nem tanul jól, elküldi az apjához, aki részeges. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Kétféle ember van. A megtért és a meg nem tért. Aki megtért, az tudja, hogy a 

Szentlélek nem ismer elválást, és ha el is hagyja őt valaki, neki arra kell törekednie, 

hogy rendezze kapcsolatát a tőle telhető teljes erővel. Tehát az, aki megtért, tudja, 

hogy mi a teendője! 

Aki viszont nem megtért ember, mint az említett asszony is, az azt csinál, amit 

akar! Igen, mert Isten csak saját gyermekeivel van beszélő viszonyban, csak nekik 

mondhatja meg azt, hogy mit kell tennie. A meg nem tért ember csak ártani tud 

önmagának, bármit csinál! 

Neked tehát nem az a feladatod, hogy ennek az asszonynak, amíg nem fogad el 

Engem élete Értelmének, Megszabadítójának, egyes döntéseiben tanácsot adj, hanem 

az, hogy mondd meg neki, fogadjon el Engem Istenének, Megszabadítójának, vagyis, 

kezdjen el komolyan foglalkozni Velem, tartson bűnbánatot, kérje, hogy segítsem 

életének elrendezésében, s ha ezt megtette, akkor tudni fogja, hogy önmagával, fiával 

és általában az élettel mit kell kezdenie! 

Drága Gyermekem! A meg nem tért embereknek csak egyetlen tanács a 

helyénvaló! Az, hogy térjen meg! 



Egy megtért ember, ha nem tudja, mint kell tennie, akkor kérdezni fog, és akkor a 

hatékony tanácsot el tudja fogadni tőled, Tőlem. 

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!  « 

2199. MIRE VALÓ A MÉDIUM?! 

Kérdező: 

Jézus tudja problémáimat. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Nagyon el vagy tájolva! Amíg csak a felszínen szemléled a szellemvilág életét, 

addig fogalmad sem lehet a mélységben rejlő csodákról! 

Azért mondtam, hogy el vagy tájolva, mert Én nem vagyok felelőtlen! Soha nem 

adlak ki annak, akinek te nem adod ki magadat! Egy kivétel ugyan van: amikor nem 

tudod, hogy hogyan add ki magadat. 

Ha hiszel abban, hogy közvetlenül tudok válaszolni neked olyan kérdésekre, 

amelyeket föl sem tettél, akkor el kell hinned azt is, hogy ezt közvetlenül is meg tudom 

tenni, tehát nincs szükség médiumra! 

Ha viszont úgy gondolod, hogy szükség van rá, akkor csak arra vagyok hajlandó 

válaszolni, amit konkrét formában feltett kérdésben fogalmazol meg. Magamnak 

tartozom azzal, hogy ne adjalak ki médiumomnak sem, ha te erre nem vagy hajlandó! 

Az igazi médium olyan, mint egy égő csipkebokor! Minden fellengzősséget 

félretéve, csak levett sarukkal lehet közeledni Hozzám! Abban a tudatban, hogy értetek 

és veletek mindent, de helyettetek semmit! Ez áll rád is, és áll médiumomra is! 

Kemény leckével tanítottam őt meg erre, és neked is erre hívom fel figyelmedet! 

Evezz a mélyre! 

Megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!  « 

2200. FÉRJEM MEGTÉR VALAHA? 

Kérdező: 

1. Férjem elhagyott bennünket. 

2. Rájön férjem, hogy mi az igazi érték? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Amikor valaki külön világnak gondolja a földi életet és az örökéletet, akkor 

nagy a valószínűsége annak, hogy nem tudok megfelelő szavakat találni arra, amit 

boldogságotok érdekében mondanom kellene! 

Ha valaki egy tóba beledob egy követ azzal a szándékkal, hogy az ennek 

következtében megindult hullámzás csak az egyik part felé induljon meg, az 

lehetetlenségre vállalkozik! 



Te, mint írod, tudod, hogy „a földi élet legnagyszerűbb dolgai a szeretet és a 

család”. Amíg ebben a tudatban élsz, addig hasonló vagy ahhoz, aki csak egyik 

irányban szeretné elindítani a hullámokat! 

A földi életnek egyetlen nagyszerű „dolga” van! Én, Jézus Krisztus! Ennél 

nagyszerűbb nem volt, nincs és nem lesz soha! 

Mint tudod, Én egyáltalán nem voltam „családcentrikus”, és amikor azt mondtam, 

hogy példát adtam nektek, akkor nem tettem hozzá, hogy kivéve...! Mivel a szeretet 

nem más, mint az Isten, ezért mondatodat csak így fogadhatod el valósnak: ‘A földi 

élet legnagyszerűbb „dolga” az Isten!’ 

Aki úgy gondolja, hogy van egy földi boldogság és van egy égi boldogság, annak 

nincs fogalma arról, hogy mi a boldogság, mivel összekeveri a boldogságot a 

bódultsággal! 

Valamikor azt mondtam, hogy nem lehet két úrnak szolgálni! Tehát nem azt 

mondtam, hogy nem szabad, hanem azt, hogy NEM LEHET! Ezt mondom most is! 

Ha Istenhez kötődsz, akkor lazul, sőt, leoldódik az a kötelék, amely téged férjeddel 

összekapcsol. Teremtmény képtelen helyesen szeretni azt, akivel meg van kötözve! 

Sem férjedet, sem gyermekeidet nem tudod boldogító módon szeretni addig, amíg 

lélekben nem lettél szabad tőlük! 

Nagyon torz, bálvánnyá torzult istenkép az, amikor valaki úgy gondolja, hogy 

szívének békéje, tehát boldogsága attól függ, amiről nem tehet! 

Ha tehetsz arról, hogy férjed elhagyott, akkor azt bánd meg, és a többi már nem 

tartozik rád! Én a körülményeknek is Istene vagyok azok számára, akik valóban 

befogadtak Engem az életükbe! De csak azok mondhatják, hogy ez megtörtént, akik 

számára abszolút első lehetek, tehát nincs második, mert pontosan arra tettek ígéretet, 

hogy fenntartás nélkül elfogadják Lelkem irányítását! Tehát abban a fényben vállalják 

a további életük folytatását, amelyet Én gyújtok szívükben! 

E FÉNYNEK valóság-sugarai csak addig terjednek, ameddig valaki szabaddá tette 

magát Velem és Értem! Neked is tudnod kell, hogy veled és érted mindent, de 

helyetted semmit! 

2. Férjed egyszer biztosan rá fog jönni arra, hogy Én vagyok az egyedüli érték. De 

ez nem érintheti a te boldogságodat! Ez az ő boldogságát fogja jelenteni! Azt, hogy ez 

mikor fog megtörténni, előre nem mondhatom meg, mert neki is, csakúgy, mint neked, 

meg kell szabadulnia megkötözöttségeitől, ha boldog akar lenni! 

Drága Gyermek! Tudom, hogy te is úgy vagy, mint annyian mások. Nem tehettek 

arról, nem arra nevelődtetek, és természetesen gyermekeiteket sem arra nevelitek, hogy 

Én vagyok az egyetlen és hamisítatlan érték, s minden csak annyiban értékelhető, 

amennyiben helyet foglalhatok benne, mint egyedüli boldogító, üdvözítő! Nem a 

másvilágon, hanem itt a Földön! 

Az, akiben Én, Jézus, élhetek – a vízbe dobott kő hasonlatával élve –, olyan, aki 

minden irányban természetesnek tartja a hullámok terjedését, tehát tudja, hogy nincs 

külön földi és külön égi boldogság, csak egy boldogság van, az Én jelenlétem, és ez 

valóban boldoggá teszi azt, aki Engem befogad! Boldoggá teszi itt a Földön és a 



másvilágon egyaránt! Itt tükör által homályban látva, ott pedig színről színre látva, 

megtapasztalva az egyetlen boldogságot, a boldogító Istent! 

Azzal fejezem be, amivel elkezdtem. Alig valószínű, hogy építeni, buzdítani és 

vigasztalni tudjam azt, aki különbséget tesz földi és örök boldogság között. 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2201. MI VAN ELHUNYT FÉRJEMMEL, AKITŐL ELVÁLTAM? 

Kérdező: 

Elvált férjem meghalt. Utána mi lett vele? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Mielőtt megszülettél, egy olyan hűséget vállaltál fel Velem kapcsolatban, 

amelynek következménye lett a válásotok, és ennek pozitív oldala az, hogy volt férjed 

Rám talált! Kemény szenvedések következménye lett ez, de a lényeg, hogy meglett! 

Legutolsó közösségi találkozótokon pontosan azt a témát indítottam el közöttetek, 

amellyel tudatosulhat bennetek az, hogy nemcsak Velem, de egymással is folytathattok 

párbeszédet akkor is, ha fizikálisan távol vagytok egymástól, mivel nemcsak tér-idő 

dimenzióban éltek! Az egyik ember tudata kapcsolatba kerülhet a másik ember 

tudattalanjával! 

Azt viszont fontosnak tartom további életed, sorsod érdekében, hogy már ne 

foglalkozz volt férjeddel. Nem azért ment el, hogy tovább foglalkozz vele, hanem 

azért, mert te is betejesítetted küldetésedet vele kapcsolatban, s neki már nincs 

szüksége senkire, aki még a Földön él! 

De mostani férjed miatt sem kell már vele foglalkoznod. Csak megnehezíted a 

Hozzám való hűséged megélését, ha teret engedsz magadban a vele való foglalkozásra! 

Feladatod semmiképpen sem az, hogy a múlttal törődj, hanem Velem, tehát a 

jelened megszentelése, és amennyire lehetséges, a férjeddel közös megbeszélés alapján 

jövőd építése. 

Aminél fontosabb nincs: hűséged Hozzám! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2202. JÖVŐMRŐL 

Kérdező: 

1. Meg tudom valósítani mindazt, amiben hiszek? 

2. Megszólalhat bennem is a HANG? 

3. Megteremtődhet-e a lelki harmóniám? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nem tudod megvalósítani mindazt, amiben hiszel! Nem, mert a te békéd 

érdekében sem az a fontos, hogy sikerélményeid legyenek, hanem az, hogy Bennem 



higgy! Ha ezt teszed, ez minden pillanatban megvalósulhat. De te nyilván nem erre 

gondoltál, amikor kérdésedet feltetted! 

Hosszú távú elképzeléseidnek csak akkor van értelme, ha azokat egyértelműen és 

tisztán megelőzi az a rövid távú terv, amit reggeli imáidban, mint az elinduló nap 

programját, Tőlem átveszel. A legfőbb szempont soha nem lehet az, hogy mit teszel, 

hanem csak az, hogy boldog vagy vagy sem! Boldog pedig csak az lehet, aki a 

boldogító Istennel van élő kapcsolatban. Minden, ami mulandó, csak eszköz lehet 

ennek érdekében! 

2. Természetesen, benned is nemcsak meg tud szólalni, de meg is szólal a HANG! 

Ez a te lelkiismereted hangja! A médiumomban megszólaló lelkiismereted hangja 

abban különbözik a benned megszólaló lelkiismereted hangjától, hogy a benned 

megszólaló HANG benne zavaróállomások nélkül szólal meg! De ugyanaz a HANG 

szól mindkettőtökben, amikor rólad van szó! 

Ha azt kérdezted volna, hogy megszólalhat-e benned is mások lelkiismeretének a 

hangja, akkor másképpen kellett volna válaszolnom. A szerepeket kiosztó Isten úgy és 

akkor és annak adja az Általa fontosnak tartott szerepet, ahogy, amikor és akinek 

akarja! 

Médiumomban elsősorban külön-külön a ti lelkiismeretetek hangja szólal meg 

zavarmentesen, a ti boldogságotok érdekében! 

3. Feltétlenül megteremtem mindenkiben a szívbékét, aki komolyan vesz engem 

(Máté 11:28-29; János 14:23)! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2203. KAPCSOLATOM VAN KÜLÖNBÖZŐ SZELLEMEKKEL 

Kérdező: 

1. Jó szellemmel vagyunk-e kapcsolatban? 

2. Gyógyításért, jóslásért elfogadható-e pénz? 

3. Tartogat felemelkedést számunkra a jövő? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az erkölcs – tehát a jó-rossz – területén mindenki olyan szellemmel van 

kapcsolatban, amilyennel akar. Illetve jó szellemmel van kapcsolatban, ha ezt akarja, 

és elég, ha nem akar jó szellemmel kapcsolatban lenni, máris nyüzsögnek benne a 

rossznál rosszabb szemtelen szellemek. Akarnod kell tehát azt, hogy jó szellemmel 

légy kapcsolatban. 

Ha úgy jelentkezik be egy szellem, hogy ezt te nem kérted, akkor legjobb, ha Istent 

dicsőítve fogadod. Ezt sokáig a rossz szellem el nem viselheti. Természetesen nagyon 

fontos az, hogy csak jó szándékkal és csak jót tegyél bármiféle szellem sugallatára! 

Csak azt, ami épít, buzdít és vigasztal, azt szabad elfogadnod, és azt szabad tovább 

adnod. A közvetlen félelemkeltés soha nem jön Istentől, és semmi olyan, amit nem 

lehet valamiképpen alátámasztani az evangéliumaimmal! 



Alapvetőnek kell tartanod, hogy a Szentlélek nem a rendkívüliségeknek, hanem a 

REND-nek a Lelke! Aki rendkívüliségekre törekszik, az nem arra törekszik, hogy Isten 

Lelke lakjék benne. Akiben Isten Lelke él, azzal történhetnek ugyan rendkívüli dolgok, 

de nem azért, mert törekszik rá, hanem azért, mert nem tehet róla annak ellenére, hogy 

szeretné, ha nem lennének ezek a rendkívüli dolgok. 

2. Aki szellemekre hivatkozva gyógyít, vagy azt állítja, hogy a szellemvilágból 

gyógyító vagy bármiféle képességet, erőt kapott, és ezt pénzért gyakorolja, annak nincs 

Velem élő kapcsolata! Tőlem és a Hozzám tartozó szellemektől csak olyan adomány 

jön, amire ezt mondtam: „Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!” (Máté 10:8). 

3. Aki befogad Engem életébe, mint személyes Urát és Megszabadítóját, annak 

csak felemelkedést tartogathat a jövő. Csak az Enyéim magasztaltatnak fel! Ha nem 

így lenne, akkor nem mondhattam volna ezt: „Bízzatok, Én legyőztem a világot!” 

(János 16:33). 

E felemelkedésnek módját nem ti határozzátok meg. Bőven elég, ha hisztek benne! 

Bőven elég, ha tudjátok, hogy ez a boldogság útján valósul meg, és nem a mulandó, 

romlandó, nyomorúságos anyagiasodás útján. 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2204. KI SEGÍT NEKEM? 

Kérdező: 

1. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni! 

2. Végezzek-e Egyetemes Energia tanfolyamot 3-4. szinten? 

3. Angyal vagy ördög az, aki eddig segített? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Én is szeretném, ha Lélekkeresztségben részesülnél! 

Ha őszintén megbántad eddigi botlásaidat, és elfogadtál Engem Uradnak, 

Megszabadítódnak, akkor megtörténik az újjászületésed. Ekkor már képes vagy 

Lélekkeresztségben részesülni. Ha így, Engem Uradnak, Megszabadítódnak elfogadva 

hiszed, hogy képes vagyok téged belemeríteni a Szentlélekbe, és ezért imádkozol, 

akkor ez meg fog történni akkor, amikor a Szentlélek ezt jónak látja. 

Számodra ezután már ez az egész csupán türelem kérdése. De mivel tudod, hogy ez 

a vágyad az Isten kezében van, ezért e türelem már nem jelenthet gondot. 

2. A pénzért történő beavatásoktól Én teljesen elhatárolom Magamat! Bizonyos 

tanfolyamokért természetesen kérhetnek pénzt a tanárok, de ez nem emelkedhet a más 

tanárok átlagórabére fölé! Ha több pénzt kér egy tanfolyamot vezető, mint pl. egy 

magyar- vagy matektanár az órájáért, akkor ne vállald az ilyen tanfolyamot, mert ott 

Én nem vagyok jelen! Akkor sem vagyok jelen, ha bármilyen szép ígéretekkel, 

jövővel, eredményekkel kecsegtet az előadó! 



3. Mindenki jó angyalok hatása alatt áll, amíg azt mondja és teszi, ami szíve 

békéjét mélyíti. És mindenki a gonosz lelkek hatása alatt áll, ha ennek ellenkezője 

tapasztalható nála. 

Te azért kaptál józan észt, hogy el tudd dönteni, milyen hatásnak tedd ki magad. Itt 

is áll a mondásom: értetek és veletek mindent, de helyettetek semmit! 

Megáldalak a JÓZANSÁG és a TÜRELEM LELKÉVEL!  « 

2205. GYAKRAN LEBÉNÍT A FÉLELEM! 

Kérdező: 

1. Istentől való kapcsolatot szalasztottam el? 

2. Egy álomról, amelyben tó partján sok hal jött hozzám. 

3. Miért félek dönteni? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Olyan kapcsolatot, amely Istentől való, nem lehet elszalasztani, mert egyetlen 

ilyen kapcsolat létezik: találkozás Istennel! Ennek a lehetősége pedig Isten részéről 

mindig fennáll! 

Ti nem vagytok Istennek próbababái, akikkel Isten kísérletezik! Ezért minden 

olyan lehetőség, amely felmerül életetekben, eszköz arra, hogy felhasználjátok a 

Velem való elmélyülésre. Baj mindig csak akkor van, ha valaki lelkiismerete ellen 

cselekszik. De ez is csak akkor jelent komoly bajt, ha valaki megrögzül az ilyen 

állapotban. 

Ha nem csinálsz lelkiismereti problémát abból, hogy kivel légy, illetve kivel ne 

légy kapcsolatban, akkor valóban nagyon sajnálatra méltó vagy. De egy olyan 

kapcsolatba belemenni, amiről nem tudja lelkiismereted egyértelműen eldönteni előre, 

hogy helyes vagy nem helyes, hát a legjobb, amit tehetsz, hogy nem mész bele! Ha 

valaki ezért ostobának tart, az vagy nem tudja mit beszél, vagy gonosz! 

Sose sajnáld ezt az elszalasztott kapcsolatot. És főleg azt ne tedd, hogy egy későbbi 

kapcsolatot ezzel az elszalasztottal hasonlíts össze! Fantáziátok mindig ki van téve ártó 

erők hatásainak! 

2. Az álmod nem hordoz semmi olyan információt, amely meg akarná változtatni 

eddigi életviteledet. Pillanatnyi érzelmi állapotod szimbólumait láttad álmodban. 

Ezekkel azért nem érdemes foglalkoznod, mert mire megvilágosodna előtted értelmük, 

addigra már elveszítik aktualitásukat! 

3. Eddigi tapasztalataid megtanítottak arra, hogy az életedet meghatározó döntéseid 

beláthatatlan következményekkel járnak. Márpedig a be nem látható következmények 

mindig óvatosságra intik az okos embert! Félj is az olyan döntéstől, amelynek 

következményét nem tudod kellően felmérni! Ez nem gyávaság! A vakmerő emberek 

nem bátor, hanem ostoba emberek! Az igazi bátorság abban mutatkozik meg, hogy az 

élet apró bajainak elviselését vállalja az, aki törekedett életében okosan dönteni. 



Ezért nélkülözhetetlen annyira az élő hit, a Velem való élő kapcsolat. E nélkül 

nincs semmi szilárd pont, amire életeteket nyugodt szívvel felépíthetnétek. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

2206. EGY ISKOLÁRÓL KÉREK VÉLEMÉNYT! 

Kérdező: 

1. Hiteles-e egy iskola tematikája? 

2. Jézustól kapom az inspirációkat? 

3. Milyen változást idézett elő bennem egy avatás? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Nagyon szeretnék örömmel nézni rátok! Nagyon szeretnék együtt működni 

veletek! De sajnos, szomorúan kell látnom, hogy szinte semmit nem értettetek meg 

abból, amit immár kétezer éve mondok és üzenek nektek! Semmit! 

Te olyan gondolatokat mondasz általánosításnak, amelyek a legmélyebb lelki 

gazdagságokat tárnák fel előttetek, és olyasmit akarsz konkrétumként beépíteni 

életedbe, amely a csak felszín és silány tartalom! 

Kedves Barátom! Nagyon alaposan, és állandó jelleggel olvasd a Bibliát, az élet 

könyvét! Főleg az evangéliumaimat! Csak ezeken keresztül hallhatod hitelesen 

HANG-omat! A HANG-könyvek ebben akarnak segítséget nyújtani! 

Értsd meg! Nincs sem hiteles iskola, sem hiteles tematika ott, ahol nem a Biblia áll 

a legfőbb helyen! Értsd meg! A krisztusi hierarchia merő ostobaság! Nincs szent, 

krisztusi uralom! Csak szolgálat van! A nem ártás, a megbocsátás, a segítés szolgálata. 

De nem ködös, zavaros misztikus szolgálat! Hanem: etesd meg az éhezőt, ruházd fel a 

ruhátlant, vigasztald a szomorkodót, látogasd a beteget, és mondd meg neki, hogy nem 

érdekes a test állapota, ha benne van az Isten országa, ha hisz Bennem! Bocsáss meg 

annak, aki téged megbántott! Tanuld meg áldani átkozóidat! Emeld föl szavadat a 

katonai behívók ellen, hogy ne vállaljon senki kiképzést embergyilkosságra, hanem 

mindenki inkább szeresse ellenségét! Vállald Értem az állapotszerű vértanúságot, mert 

csak aki vállalja az élete elveszítését Értem és tanításomért, az nyeri meg a boldog 

örökéletet! Ha te ezeket általánosságoknak minősíted, akkor nagyon sajnállak, de nem 

tudok segíteni rajtad! 

2. A fenti szavak valóban Tőlem, Jézustó, jövő inspirációk! Pontosan ezeket 

találod meg evangéliumaimban! A HANG-könyvek csak addig lesznek hitelesek, amíg 

az evangéliumaimban elmondott tanítási magvakat bontják ki, amíg ezekre hívják föl a 

figyelmeteket! 

3. Csak a tapasztalati változás a hiteles változás mindenkiben. Ez azt jelenti, hogy 

aki nem tapasztalja meg, hogy megtért, az nem tért meg! Aki nem tapasztalja, hogy 

képes áldozattá válni, az nem képes áldozattá válni! Aki nem tapasztalja meg azt, hogy 

környezete megtapasztalja szeretetének kiáradását, annak nem árad ki a szeretete! 

Hogy is hihetnéd el azt a pozitív változást magadban, aminek nincsenek áldásos 



gyümölcsei!? A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, 

hűség, szerénység, szelídség, önmegtartóztatás és tisztaság (Gal. 5:22-23)! Ahol csak 

egy is hiányzik ezekből, ott a Lélek már nem érezheti magát otthon! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2207. KISLÁNYOMRÓL 

Kérdező: 

1. Miért fél kislányom elalvás előtt? 

2. Miért bántja kistestvérét? 

3. Hogyan tudnék neki segíteni, hogy jó irányban változzon? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A köldökzsinór fizikális elvágása nem jelenti a közvetlen függés pszichikai 

megszüntetését is. Az amúgy is bizonytalan lét fokozatosan érződik egy gyermek 

számára a sötétben! Még a felnőttek is el tudnak bizonytalanodni ilyenkor! 

Minden elbizonytalanodás olyan benső kényszert idéz elő, amely ösztönösen 

kapaszkodásra készteti a gyermeket. A pszichikai köldökzsinórt nem lehet egy 

csapással elvágni. 

Okos szeretettel és fegyelmezett türelemmel meg kell tanulnod kezelni gyermeked 

félelemtől szorongatott állapotát. Az okosság azért fontos, nehogy a gyermek zsarnoki 

hajlamát erősítse a te szereteted. A fegyelmezettség pedig azért nagyon fontos, nehogy 

türelmetlenséged erősítse gyermeked benső szorongását. 

2. Egy gyermekben a féltékenységi hajlam még kezelhetetlen, s ez legtöbbször 

agresszivitásban nyilvánul meg. A nagyobb gyermekben nem elnyomni kell annak 

pozitív tartalmú tudatát, hogy ő a nagyobb, hanem a kicsiben is tudatosítani kell ezt. 

Már a pici gyermeknek meg kellene tanulnia tisztelni a nagyobbat, és nem 

fordítva! Ha nem ez történik, akkor mindkét gyermekben a negatív tulajdonságok 

táptalaja erősödik. 

3. A nagyobbal meg kell értetned, hogy mivel ő a nagyobb, ezért nagyobb 

szeretettel kell rendelkeznie is! A kicsinek pedig meg kell tanulnia, jobban becsülje a 

nagyobb testvérét, mert csak így tud benne is növekedni a szeretet. Tehát mindkettő 

életében a szeretésre kell tenned a hangsúlyt. 

Drága Gyermekem! A gyermek számodra nem csupán Isten ajándéka, hanem 

Istentől kapott nemes feladat arra, hogy a legfontosabbat, amire teremtve vagy, a 

szeretést és a szeretni tanítást, naponta fel tudd vállalni. Okosan tennéd, ha naponta 

esténként leosztályoznád magadat, hányast érdemelsz az elmúlt nap szeretés és szeretni 

tanítás tantárgy feladatának elvégzéséért?! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 



2208. SZERETNI ÉS SZOLGÁLNI AKAROK! 

Kérdező: 

1. Szeretném megtalálni az Utat, az Igazságot. 

2. Hogyan szolgálhatom jobban embertársaimat? 

3. Bűn-e a tenyérelemzés? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Leghőbb vágyamat fejezted ki, amikor e vágyadat leírtad! Én vagyok az Út, az 

Igazság és az Élet! Aki Engem megtalál, az ÉLETET talál, éspedig boldog ÉLETET! 

Ennek kikerülhetetlen módja a Biblia újszövetségi részében található 

evangéliumok olvasása, elmélkedése. Okos dolog az, ha valaki feljegyzi magának egy 

füzetben azokat a részeket, amelyek számára homályosak, és időnként megbeszéli 

olyan emberrel, aki értelmileg megnyugtató választ tud adni kérdéseire. Meg kell 

mondanom, hogy nagyon kevés ilyen ember van, de van! 

Tekintélyelvre hivatkozással ne elégedj meg! Tehát nem elég, ha valaki azt 

mondja, hogy ezt el kell hinned. Én nem véletlenül mondtam, hogy nektek tudni 

adatott mindaz a titok, amely az Isten országára vonatkozik (Máté 13:11)! 

Összegezve a fentieket: Csak az talál meg Engem, mint Utat és Igazságot, aki 

keres. Csak az keres Engem, aki vállalja, hogy komolyan veszi az evangéliumaimat. A 

HANG-könyvek ebben adnak mindenkinek kimondhatatlanul nagy segítséget! 

2. A szeretni tanítás csúcsérték! Ennek feltétlen feltétele az a szeretés, amelynek 

megnyilvánulását így fogalmazhatod meg: soha senkinek nem szabad ártanod, mindig 

mindenkinek meg kell tudnod bocsátani, és segítened kell ott és úgy, ahol és ahogy 

erre lehetőséged van. 

A reggeli imáidban kell erre ráhangolnod magadat! Hidd el, hogy nem nagy 

tetteket kívánok Én senkitől! Fontosabb a hétköznapok szürkeségében vállalt 

szeretetáldozathoz való hűség. Aki ehhez tartja magát, azzal nagy dolgokat is véghez 

tudok vinni! De a döntő a hűség a kicsiben! 

3. A kiromantológia, tehát a tenyérelemzés, csak akkor ellenkezik az Én 

akaratommal, ha felelőtlen jóslásokkal nem Felém, hanem pótcselekvésekre készteti 

azt, akit érint. Bizonyos jellemvonások kiolvashatók a tenyérből, de tudnod kell, hogy 

minden ember sorsvonalában vannak olyan tényezők, amelyek mások szabad 

döntésével állnak szoros kapcsolatban. Ezek nemcsak előttetek, de még Előttem is 

csupán lehetőségek, amelyek megvalósulása feltételekhez van kötve. Ha nem így 

lenne, akkor nem lennétek szabad lények, hanem bábuk, tehát nem is lehetnének 

felelős döntéseitek, cselekedeteitek! 

Óvakodjatok a jóslásoktól! Fontosabb, sőt, az egyedüli fontos a jelen 

megszentelése! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 



2209. SEGÍTENI SZERETNÉK TÁRSAMON ÉS MAGAMON! 

Kérdező: 

1. Férjem betegségén hogyan segíthetek? 

2. Saját lelki sebeimre kérek gyógyulást! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A levelednek voltak olyan részei, amelyeket a médiumom el tudott olvasni. Én 

ebben nem segíthetek neki, mert nem tehetem meg azt helyettetek, amit nektek kell 

megtennetek. Ilyen pl. az olvasható írás is. A jövőben, bárkinek írsz, légy tekintettel 

arra, hogy azt el is szeretné olvasni az, akinek írtad. 

1. Minden betegség három szempontra hívja föl figyelmeteket. Az egyik szempont 

az önismeret, amely nemcsak a betegnek ad radikális lehetőséget, hogy lelepleződjék, 

de a környezetének is. 

Minden ember hajlamos arra, hogy egészséges állapotban torz képet alakítson ki 

önmagáról. A betegség úgy kérdez meg benneteket, hogy arra nem lehet válaszolni 

mellébeszéléssel! A betegség képes felébreszteni olyan bódulatból is benneteket, 

amelyből másképpen nem is lehet felébredni. Egy betegség óriási értékeknek lehet 

hordozója! Kegyelem akkor is, ha kegyetlen kegyelem! 

A másik szempont az előbbivel rokon. Valamilyen lelki sebre hívja fel a figyelmet, 

mivel szinte minden testi betegség valami lelki bajnak a testen történő kivetítődése. Így 

kényszeríti rá a beteget arra, hogy saját lelkével alaposabban foglalkozzék! 

A harmadik szempont pedig a különböző terápiák mellett egy benső kényszer arra, 

hogy tanuljatok meg együtt élni betegségeitekkel. Ha e harmadik szempontot valaki 

komolyan veszi, akkor lehet legnagyobb reménye arra, hogy a leggyorsabban 

meggyógyul! 

A te feladatod a beteg mellett mindenkor a bátorítás. E bátorítás viszont nem lehet 

azonos az ámítással! Nem azzal segíted őt, ha hitegeted, hanem azzal, ha azt érezteted 

vele, hogy ő a betegségében nem jelent terhet neked. Aki Engem szeret, annak számára 

egy beteg olyan kihívást jelent, amelyben az Irántam való szeretetét tudja kimutatni! 

Igen, mert Istent szeretni közvetlenül nem lehet. Közvetlenül csak elmondani tudjátok, 

hogy szeretitek az Istent. Ennek gyakorlati megnyilvánulása nagyszerűen kimutatható 

abban a törődésben, amelyet a betegekkel kapcsolatban éltek át. A Máté 25:31-től 40-

ig felsorolásban egyértelművé teszem azt, hogy aki beteggel törődik, az Velem 

törődik! 

2. Jobban el kell hinned, hogy Én kimondhatatlanul szeretlek. A hitet is csak 

gyakorlással lehet erősíteni. Ez azt jelenti, hogy úgy kell tenned, mintha hinnél! Ez 

nem önbecsapás, hanem ez a hit gyakorlótere, módszer, amely biztosan eredményt fog 

hozni! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 



2210. TÁMOGATOD-E TERVEMET? 

Kérdező: 

1. Ismersz-e engem, Atyám? 

2. Támogatod-e tervemet? 

3. Meggyógyulhat-e gyermekem? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A te életedben nem az a probléma, hogy Én ismerlek-e, hanem az, hogy te 

ismersz-e Engem! Aki azt mondja, hogy ismer Engem, az csak akkor mondhatja ezt, ha 

alátámasztja ezzel a kijelentésemmel: „Senki nem ismeri az Atyát, csak a Fiú és az, 

akinek a Fiú kinyilatkoztatja Őt” (Máté 11:27). 

Mikor, hol és hogyan nyilatkoztattam Én ki neked az Atyát? Ha ezt el tudod 

mondani, akkor alá tudod támasztani azt, hogy ismersz Engem. Az Atya és Én EGY 

vagyunk (János 10:30)! 

Nagyon szeretném kinyilatkoztatni Magamat neked, mert önismeretre mindaddig 

nem tudsz jutni, amíg nem akarsz Engem megismerni olyannak, amilyen vagyok. 

Önismeret nélkül nincs istenismeret sem. 

A bálványimádásnak egyik módja az, amikor valaki egy torz istenképet alakít ki 

magában, és ahhoz fordul életproblémáinak megoldására. Csak Általam, Velem és 

Bennem tudod szíved nyugalmát úgy megtalálni, hogy azt állapotszerűvé is tudd tenni! 

Minden más próbálkozás csak pillanatnyi tüneti kezelést, bódulatot eredményezhet, 

amelyből előbb-utóbb fel kell ébredned! 

2. Én nem tervekre adom áldásomat, hanem személyekre, akik az első kegyelmet, 

tehát a természetük adottságait felelős módon használva, az okosság és az óvatosság 

szabályait figyelembe véve döntenek terveikről. Ha egy tervre adnám áldásomat, az 

annyit jelentene, hogy felelősséget vállalok át attól, aki a tervét Velem megáldatta. Ez 

az, amit Isten sem tehet meg! Érted és Veled mindent, de helyetted semmit! 

3. Mindenki meggyógyulhat! Nincs olyan betegség, amelyből ne lehetne 

meggyógyulni. Valamikor azt mondtam egy édesapának, hogy a hívőnek minden 

lehetséges (Márk 9:23). E kijelentésemet nem vontam vissza soha, tehát ma is 

érvényes! De az igazi, helyes, egészséges hit nem arra teszi a hangsúlyt, ami mulandó, 

hanem az Én boldogító, tehát minden körülményben a szívbékét biztosítani képes 

jelenlétemre! Aki valóban Rám talált, az boldog akkor is, ha egészséges, és akkor is, ha 

testi betegséggel kell együtt élnie! 

Drága Gyermekem! Nagyon szeretném megértetni veletek, hogy a megtérést 

semmi nem helyettesítheti. Megtérni pedig annyit jelent, hogy keresni és megvalósítani 

azt, hogy Hozzám igazodjatok, és nem annyit, hogy Én igazodjam hozzátok! Azt 

mindenesetre kijelenthetem, hogyha valaki teljes szívével arra törekszik, hogy Hozzám 

igazodjék, az biztos lehet abban, hogy Én is mindent megteszek, hogy hozzá 

igazodjam! Ezt jelenti az, hogy a hívőnek minden lehetséges! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 



2211. LEÁNYOM JÖVŐJÉRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 

Kérdező: 

Leányom sorsáról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Leányod egy olyan melankolikus alkat, aki nagyon meg tud rögzülni valamiben, s 

átlagon felüli időre van szüksége ahhoz, hogy feldolgozza magában élményeit. 

Ha egy ilyen alkat Rám talál, akkor csodákra képes! Ha nem talál Rám, akkor a 

depresszió irányában halad. Egyszerűen nem tehet mást! 

Ő választotta magának ezt az alkatot, mert előző életei nagyon felszínesek voltak, s 

ebben az életében nagyon át akarja élni azokat a mélységeket, amelyek most számára 

rendelkezésre állnak. 

Bármennyire is jogosnak éled meg aggódásodat leányod sorsa miatt, az imádságon 

és a józan szereteten kívül mást nem tehetsz érte! Te nem térhetsz meg helyette! 

Márpedig számára sincs más megoldás, mint az, hogy Általam, Velem és Bennem kell 

megtalálnia élete értelmét. Ha ő erre rá fog látni – Én mindent megteszek ennek 

érdekében – akkor ez szintén problémát fog jelenteni számodra, mert sokkal nagyobb 

intenzitással vállalja az Én életemet, mint UTAT, amint te azt szeretnéd. 

Neked tehát arra kell törekedned, hogy lelked mélyén szabaddá válj leányodtól, 

mert a te benső békéd sem függhet attól, hogy neki milyen lesz a sorsa, mint ahogy ő 

sem vállalhatja azt, hogy te határozd meg további életét. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

2212. RÖVID ÖNÉLETRAJZ 

Kérdező: 

Leírom röviden sorsomat, kapcsolataimat. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Te egy olyan mókuskereket forgatsz, amelyben nem érzed jól magad, de mégsem 

vagy hajlandó kilépni belőle. Én ugyan tudok várni, mert az örökkévalóság áll 

rendelkezésemre, de biztos vagyok abban, hogy te nagyon fogod sajnálni azokat az 

éveket, amelyekben nem Engem tettél abszolút módon életed első helyére. 

Rajtad áll, hogy mikor ismered fel azt a cáfolhatatlan igazságot, hogy boldogítani 

egyedül csak Én tudok! Amíg valaki ezt el nem ismeri, addig egyik bódultságból a 

másikba zuhan, míg végül teljesen tönkretett élettel tapasztalja meg azt, hogy mások 

boldogtalanságára senki nem építheti fel saját boldogságát. 

Egyenesen döbbenetes az a lehatároltság, amely téged és a hozzád hasonló 

problémákkal küzdőket jellemzi! Amikor egy házas férfi mondja azt, amit esetleg már 

másoknak is, de feleségének biztosan, annyiszor elmondott, akkor nem keresitek fel a 



feleséget, hogy mondjon ő is véleményt férjéről, aki őt már megunta. Azért nem 

keresitek fel, mert lelketek mélyén tudjátok, hogy kisülne az igazság, lelepleződne a 

bennetek sajnálkozást kiváltani akaró szélhámos, aki képtelen volt arra, hogy hűséges 

maradjon, mert számára sokkal könnyebb mazsolázni különböző hiszékeny női 

lelkekben. Óh, szegény gyermekeim! 

A te életed csak akkor válik a jövőt illetően reményt keltővé, ha komolyan kezdesz 

venni Engem! Az egyedüli boldogító ÉLET, az egyedüli erre irányuló IGAZSÁG és az 

egyedüli ehhez vezető ÚT egyedül ÉN VAGYOK! Bármit tesztek, bármit hisztek, soha 

nem lesztek addig boldogok, amíg nem úgy akartok boldogok lenni, ahogy azt a 

Teremtő Isten akarja! 

Bármilyen nevet is adsz az általad megideologizált útnak, az igazság nem szűnik 

meg igazság lenni attól, hogy letagadjátok! 

Forgatod a mókuskereket. De bármilyen gyorsan is forog, te egy helyben 

toporogsz. Te nem haladsz előre, csak az idő! De az könyörtelenül! 

Hamarosan Elém kerülsz, és fényem tökéletesen át fog világítani téged, akár 

akarod, akár nem! 

Boldog ember az, aki mielőtt színről színre találkozik Velem, elfogad Engem 

Urának, Megszabadítójának. Ez a megtérés. 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2213. A FELTÁMADÁSRÓL 

Kérdező: 

1. Egy vállalkozásomra kérem áldásodat! 

2. Őrangyalommal álmomban találkozhatom? 

3. A feltámadásról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Csak személyekre adhatom áldásomat, és adom is, mivel az erkölcsi rendben, 

tehát ott, ahol boldogságotok eldől, nincs semleges személy. Vagy áldásomat, vagy 

átkot hord magán minden ember! Az is áldásomat hordozza, aki nem ismerve Engem 

jól, úgy gondolja, hogy Tőlem függetlenül is, tehát szándékában tiszta, de értelmében 

az Én szememben tisztázatlan istenképpel dönthet az általa legtisztábbnak gondolt 

szeretet irányában. Ilyenek nagyon sokan vannak. Te is ilyen vagy mindaddig, amíg 

nem tartod életed legfőbb feladatának azt, hogy az evangéliumaim alapján tiszta képet 

alkoss magadnak Rólam. 

Ma országotokban egyetlen olyan könyv van, amely a legtisztább képet írja le 

Rólam, a „Merre menjek?”, amely rövid, középiskolás szintre formált könyve a KIO-

nak (Keressétek az Isten Országát). E könyv jelenleg megrendelhető a következő 

címen: Bulányi György; 1122. Budapest; Városmajor u. 47. 2.e. 3.ajtó. Már nincs sok 

időtök, hogy e könyvet megrendeljétek! 



2. Őrangyalod szívesen találkozik veled álmodban, ha ezt valóban akarod. Sőt! 

Akaratodtól függetlenül is, különböző szimbólumok segítségével szinte mindig ott van 

álmodban veled, és ad információkat, amelyek az álom nyelvén tudatják veled, hogy 

mennyire fontos az okosság és óvatosság, amikor egy vállalkozásról van szó! A 

hiszékenység gyakran nagyobb veszélyt jelent, mint a hitetlenség! 

3. Olyan feltámadás, amely szerint a földből ki fognak bújni az elhantoltak, 

nincsen! Csak olyan feltámadás van, amely nagyon megközelíti a te elgondolásodat. 

Van olyan, hogy a másik dimenzióban már meg is történt valóság az, amit a Földön ti 

még a jövő eseményeinek gondoltok. Bizonyos értelemben ilyen a feltámadás is! 

Szeretetem bizonyságaként megáldalak a 

TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2214. ISTEN PARANCSOLHAT GYILKOSSÁGOT? 

Kérdező: 

1. Isten akarta, hogy a zsidók öljék meg a bálványimádókat? 

2. Mária fogantatása hogyan történt? 

3. A Szentháromságról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az Isten akarata soha nem változik olyan értelemben, hogy az erkölcsi rendben 

ez az akarat ellentétes irányba mutatna. A NE ÖLJ parancs örök érvényű! 

Más a helyzet az emberi tudattal. Ez változik! Fejlődik, alakul, módosul. Egy 

hasonlattal élve: az Isten akaratának és az emberi tudatnak találkozása olyan, mint 

amikor ugyanazt a képet, szobrot különbözően foncsorozott tükör elé teszed. A 

tükörben látható kép különböző, sőt ellentétes is lehet. Lehet, hogy a soványt 

kövérnek, a kövéret soványnak látod. 

Az erkölcsi rendben nagyon is igaz az, hogy a Földön ti csupán tükör által 

homályban láttok, és nem színről színre! 

Volt tehát és van ma is olyan területe a Földnek, ahol a minden körülményben és 

feltétel nélkül Istenhez tartozás úgy jelenik meg a tudatban, hogy meg kell ölni azokat, 

akik nem így látják ezt. 

Ha Én nem jelentem volna meg a Földön, akkor ti soha nem tudtátok volna meg, 

hogy Isten és ember létazonosságban vannak egymással az erkölcs területén. Vagyis 

EGY-UGYANAZ A LÉLEK boldogítja MINDKETTŐT! Az embert sem boldogíthatja 

más, mint az Istent, vagyis a mindenkinek jót akaró SZERETET LELKE! 

2. Mária fogantatása úgy történt, ahogy a Szentírásban, az erről szóló evangéliumi 

részben olvashatod. 

3. Isten csak befelé HÁROM, mert szeretni egyedül nem lehet. Isten kifelé EGY, 

mert egyetlen pillanatra sem tudnak (tudunk!) meglenni egymás nélkül! 

Ti ezt így mondjátok: Isten három SZEMÉLY, de EGY természet! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 



2215. SOKSZOR RÁGALMAZNAK! 

Kérdező: 

Sokan és sokszor rágalmaznak. Mit tegyek? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Engem, Jézust, is sokan és sokszor rágalmaztak, és Én azt kértem tőletek, hogy 

amikor rágalmaznak benneteket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok 

Miattam, akkor adjatok ezért hálát, mert ez alapja lesz annak az örömnek és 

boldogságnak, amit megad az Én Atyám mindazoknak, akik Hozzám kapcsolták 

életüket (Máté 5:11). 

Ha nehezen tudod elviselni a rágalmakat, ez annak a jele, hogy még sok hiúsági 

komplexum van benned, s ezeket föl kell oldanod magadban. 

Engem, az Isten Fiát, ördögnek neveztek, és Én mégsem gyötrődtem emiatt, bár 

fájt, de nem Magam miatt, hanem azok miatt, akik bántottak. Igen, mert ők voltak 

tévedésben, és nekik volt ezáltal elferdült lelkiismeretük. 

Neked is meg kell értened, hogy attól te nem leszel jobb, ha dicsérnek, és nem 

leszel rosszabb, ha gyaláznak. Soha nem lehet a boldogságotok, illetve 

boldogtalanságotok alapja az, amit mások mondanak rólatok, vagy tesznek veletek. 

Ez nem jelenti azt, hogy mindegy legyen számodra mások véleménye. Ó, nem! 

Főleg mások véleményének tükrében kell megvizsgálnod magadat, hogy milyen vagy! 

Ha rosszat mondanak rólad, akkor vizsgáld meg, hogy van-e alapja ennek benned. Ha 

van, akkor légy hálás, hogy másokon keresztül helyes önismeretre tudtál jutni. Ha 

nincs, akkor pedig azért adj hálát, hogy te nem élsz tévedésben, és imádkozz azokért, 

akikről úgy látod, hogy tévedésben vannak veled kapcsolatban. Arra semmiképpen 

sem kell törekedned, hogy ne rágalmazzanak! De arra igenis törekedned kell, hogy 

mások rágalmának ne legyen valós alapja benned! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2216. HOGYAN TOVÁBB? 

Kérdező: 

1. Feladatom a gyógyítás? 

2. Hogyan lépjek tovább? 

3. Mit kell tennem házasságomért? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Van, amikor feladatod a gyógyítás! De ez csak a szeretni tanításnak eszköze 

lehet, és nem cél! A szeretni tanításnak legfőbb feltétele az a szeretés, amely 

áldozatvállalásokban nyilvánul meg! Csak az tud jól szeretni, aki képes átlépni 

önmagát, túllépni önmagán, s mások lelki értékeit jobban szem előtt tartja, mint a saját 

mulandó előnyeit. 



Aki valóban az Én szívem szeretetével akarja szeretni embertársait, annak Én 

mindig megadom azokat az eszközöket, amelyekre szüksége van célja eléréséhez. Ezek 

közé az eszközök közé tartozhat a gyógyítás adománya is. 

2. Lelkileg fejlődni csak Velem lehet. Ezért csak az tud helyesen fejlődni, aki időt 

szentel arra, hogy Velem beszélgessen, imádkozzon, Velem foglalkozzon, Rólam 

tanuljon, olvasson, és olyan baráti kört találjon magának, ahol az Én nevemben jönnek 

össze azok, akik szeretnek Engem. Lelkileg fejlődni csak így lehet! 

3. Férjedtől kell megkérdezned, hogy mit kell tenned házasságodért. Meg kell 

fogadnod tanácsát mindaddig, amíg bűnt nem követel tőled, vagyis olyasmit, ami 

ellenkezik a lelkiismereteddel. De ha van ilyen, akkor ezt meg kell tudnod fogalmazni, 

tehát meg kell okolnod! Ha őt nem érdekli ez, akkor szabad vagy tőle, mivel nem te 

hagytad el őt, hanem ő hagyott el téged! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2217. SZERETNÉK TALÁLKOZNI JÉZUSSAL ÉS MÁRIÁVAL! 

Kérdező: 

1. Sok ember nem hajlandó elolvasni a HANG-ot. 

2. „A szeretet mágiája” című könyvről kérek véleményt! 

3. Szeretnék találkozni Jézussal és a Szűzanyával! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Kétezer évvel ezelőtt sem érdekelt sok embert a tanításom. A legtöbb ember 

csak azért jött Hozzám, hogy testi betegségeiből megszabaduljon. Ma is így van a 

legtöbb ember. Bár igazat adnak a HANG-ban leírt tanításomnak is, de arra már 

nagyon kevesen vállalkoznak, hogy be is építsék életükbe az Én igazságban szerető és 

szeretetben az igazsághoz ragaszkodó Lényemet. 

2. Könyvekről úgy nem adhatok bírálatot, hogy az félreérthető ne legyen, tehát 

nem is adok. Ha egy könyvben található meghatározott gondolatot társz Elém, akkor 

elmondom róla a véleményemet. De általánosításokba nem bocsátkozhatom, mert 

akkor mindenki azt venné ki szavaimból, amit pillanatnyi érdeke éppen megkíván. 

Ha tudod, hogy szeretni annyit jelent, mint jót akarni magadnak és másoknak, 

mégpedig azt a jót, amit kiolvashatsz az evangéliumaimból, akkor mindent tudsz a 

szeretetről. Mindaz, aki ennek megvalósítását mondja el és próbálja tettekre váltani, 

Engem képvisel. De aki nem ezt teszi, bármilyen hangzatos szavakat is használ, nem 

Engem képvisel. 

3. Van hat megjelenési formám a Földön. Ezek közül, mint cél, a legfontosabb az, 

hogy minden emberben benne vagyok rászoruló módon. Ha tehát azt látod, hogy valaki 

segítségre szorul, akkor már találkoztál is Velem (Máté 25:34-46)! Mint forrás pedig a 

benned lévő kegyelmi jelenlétem a döntő (János 14:23)! Ennél fontosabb jelenlétem a 

te számodra sem létezhet sem a Földön, sem a másvilágon! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 



2218. FOG RENDESEN BESZÉLNI GYERMEKÜNK?! 

Kérdező: 

Hat éves kislányunk csak pár szót tud beszélni. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Nagyon természetes, hogy szeretnétek, ha leányotok, amint az ő korabeli 

gyermekek, beszélni tudna. A rendellenességet mindig fájdalmasan élitek meg. Így van 

ez akkor is, amikor a szülők hisznek Bennem, és tudják, hogy nemcsak hátránya van a 

nevezett rendellenességnek, de van sok előnye is. 

A Bennem hívők és a Bennem nem hívők között nem az élet keresztjeinek 

nagyságában van a különbség, hanem az adott kereszt hordozásában. 

Aki komolyan hisz Bennem, az valamiképpen átéli azt, hogy az Én erőm az ő ereje 

is, és bízik abban, hogy feltétlenül rendelkezésére bocsátom csodatevő képességemet, 

ha – a nagy egészet nézve – úgy látom, hogy az szebbé teszi a világot. 

Három döntést kell egy időben meghoznotok. Rám kell bíznotok magatokat és 

gyermeketek sorsát, s ugyanakkor kérnetek kell áhítatosan és állhatatosan gyermeketek 

Isten akarata szerinti gyógyulását, s emellett hálát kell adnotok azért, hogy 

mindannyian Enyéim vagytok, tehát feltétlenül a legjobb jövő vár reátok. 

Ha e három döntést komolyan veszitek, akkor lényegében mindent megoldottatok. 

A többi már az Isten ügye! 

Minden betegség gyógyítható és minden probléma megoldható, ha valóban az Én 

kezembe tettétek le életeteket. 

Megáldalak benneteket SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 


