
 

 

 
 



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 

2219. VÁGYÓDOM JÉZUS SZAVAI UTÁN! 
1. Jézusom, örömöm vagy, szólj hozzám! 
2. Égi honvágyam erősödik. 
3. Egy látó kisfiú jelet látott homlokomon. 

2220. JÉZUS SZOKOTT LÁTOGATNI ENGEM? 
Valóban Jézus látogat engem? 

2221. MINTHA ÁTOK ALATT LENNÉK 
1. Szeretnék magam körül egy közösséget létrehozni! 
2. Néha mintha átok ülne rajtam. 
3. Lakásproblémám van. 

2222. NAGYON MAGAM ALATT VAGYOK! 
Súlyos gondok gyötörnek! 

2223. VÉLEMÉNY AZ AGYKONTROLLRÓL 
Az agykontrollról kérek véleményt! 

2224. KÖSZÖNÖM, URAM... 
Szívem tele van hálával Irántad, Uram! Kérlek, erősíts tovább! 

2225. MIÉRT KELL GYAKRAN IMÁDKOZNI? 
1. Szükséges többször kérni áldásodat? 
2. Miért csak egy szín alatt áldoztatnak? 
3. Álmomban befogadtunk lakásunkba egy gyermeket anyjával. 

2226. MAGAMRA MARADTAM! 
1. Nagyon lesújtott párom halála! 
2. Mi a feladatom most? 

2227. A LÉLEK AJÁNDÉKAI, GYÜMÖLCSEI 
A Szentlélek ajándékaival kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

2228. JOBBAN SZERETNÉK SEGÍTENI! 
1. Szeretnék valakin, a megnyugtató szavakon túl is, segíteni! 
2. Alkalmasabb munkahelyet szeretnék kapni! 

2229. MAGAMRÓL, FIAMRÓL 
1. Hol tartok a Jézushoz vezető úton? 
2. Jó úton jár fiam? 
3. Érdemes az asztrológiával foglalkozni? 

2230. KÖRÜLMÉNYEIM PROBLÉMÁT JELENTENEK 
1. Hazaköltözzem-e szüleimhez? 
2. Tanácstalan vagyok lakásügyben. 



2231. A RÁKRÓL ÉS EGY GYÓGYÍTÓRÓL 
1. Rákos beteg vagyok. 
2. Úgy érzem, nem Jézus szerinti a gyógyítóm. 

2232. SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI! 
Mit kell tennem, hogy újjászülessek? 

2233. ELŐZŐ ÉLETEMRŐL ÉS JELENEMRŐL 
1. Bal latorként láttam magam álmomban. 
2. Családalapításról kérdezem a HANG-ot. 
3. Hogyan védekezzem a sötét erők ellen? 

2234. SZÜLŐ-GYERMEK KAPCSOLATRÓL 
1. Jó, hogy visszahúzódtam leányomtól? 
2. Hogyan reagáljak egy velem nem egy utat vállaló megkeresésére? 

2235. A HELYES IMÁRÓL 
1. Imáimmal segítségére vagyok Máriának? 
2. Nincsenek megelégedve fejlődésemmel. Igazuk van? 
3. A halál angyaláról kérek véleményt! 

2236. KIK A LELKI SZEGÉNYEK? 
1. Mit jelent az, hogy boldogok a lelki szegények? 
2. Anyám látott egy szép hölgyet megjelenni. Ki volt az? 

2237. MAGAMRÓL 
1. Magamról férjemmel kapcsolatban. 
2. Magamról gyermekeimmel kapcsolatban. 
3. Magamról szüleimmel kapcsolatban. 

2238. ÚJJÁSZÜLETTEM? 
1. Őrangyalom töltött el boldogsággal, nyugalommal? 
2. 16 éves koromban újjászülettem? 
3. Jó úton haladok barátommal? 

2239. TÁRSPROBLÉMÁM VAN 
Megtartsam vagy elengedjem társamat? 

2240. SZÜKSÉGÜNK VAN ISTEN ÁLDÁSÁRA! 
Kérem Isten áldását a HANG-körre! 

2241. BOLDOGÍTÓ KAPCSOLATRÓL 
1. Hiszek a boldogító kapcsolatunkban. 
2. Családi kapcsolataimról kérdezem a HANG-ot. 
3. Kérem további életemre áldásodat! 

2242. FÉLEK A SZELLEMEKTŐL. 
1. Érzem a szellemeket, és ilyenkor félek. 



2. Hogyan küldjem el azokat a szellemeket, akik nem akarnak távozni? 

2243. ISTEN AZ ÉLET URA! 
1. Ki segített nekem, hogy még élek? 
2. Sok csillag van a tenyeremen. 
3. Szeretnék nyugodtabb lenni! 

2244. SIKERÉLMÉNYRE VÁGYOM! 
Hogyan lehetünk eredményesebbek? 

2245. JÖVŐMRŐL 
Probléma számomra, hogy hol lesz jobb laknunk. 

2246. NEM VAGYOK URA MAGAMNAK? 
1. Spontán kezd mozogni az ajkam. Jó ez? 
2. A családok felbomlásának lehet oka az, hogy az egyik szülő megtér? 
3. Miért szenved jobban az, aki hűséges Istenhez? 

2247. VÉLEMÉNYT KÉREK VALAKIRŐL! 
Egy személyről kérek felvilágosítást! 

2248. EGY ÁLOM MAGYARÁZATA 
Egy álom magyarázatát kérem a HANG-tól! 

2249. LÉTEZIK CSALHATATLAN ISKOLA? 
1. Egy iskola azt állítja magáról, hogy csak ők járnak jó úton. 
2. Lesz valaha égi társammal kapcsolatom a Földön? 

2250. JÁTÉKSZENVEDÉLYRŐL 
1. Káros játékszenvedélyem van. 
2. Van olyan, hogy éjszaka lebénulok egy időre. 
3. Hogyan választhatom Jézus útját? 

2251. JÉZUS SZÓL HOZZÁM? 
1. Ki az, aki szól hozzám? 
2. Jézusért mindenre képes vagyok. 

2252. IDEGÖSSZEOMLÁS SZÉLÉN ÁLLUNK 
1. Anyám idegösszeomlást kapott, mert meglopták. 
2. Én is összeroppanok, ha nem tudunk rajta segíteni. 
3. Nem tudtam kihordani gyermekemet. Miért? 

2253. KERÜLHETEK BAJBA A JÓ ÚTON IS? 
1. Jó úton haladok? 
2. Hogyan másszak ki a magam által ásott veremből? 
3. Amit vállaltam, teljesíthetem-e? 



2254. KAPCSOLAT-PROBLÉMÁM VAN 
1. Mit tegyek azzal, akivel már nem érzem magamat egynek Benned? 
2. Keresztgyermekeimmel és szüleivel mit tegyek? 
3. Vágyódhatom Lélekkeresztségre? 

2255. PROBLÉMA AZ EGÉSZ ÉLETEM! 
1. Van kapcsolatunk a földönkívüliekkel? 
2. Kezeltek természetgyógyászok is. 
3. Miért születtem le a Földre? 

2256. KIK OKOZZÁK A VILÁG PUSZTULÁSÁT? 
1. A nők lesznek a világ pusztulásának okai? 
2. Anyagi ügyeim problémáinak naivitásom az oka? 
3. A hitem mellett értő is akarok lenni. 

2257. BÉKÉRE VÁGYOM! 
1. Örökre hű akarok lenni Istenhez. 
2. Békességet szeretnék a Földön! 
3. Szeretném, ha házamban is béke lenne! 

2258. NEHÉZ FELELŐSEN DÖNTENEM! 
1. Félek dönteni, nehogy rosszul döntsek. 
2. Tanuljak vagy a családomnak éljek? 

2259. HALOTT FÉRJEMRŐL ÉS GYERMEKEIMRŐL 
1. Meghalt férjemről kérdezem a HANG-ot. 
2. Beteg gyermekeim vannak. 

2260. LEÁNYOM A LEGNAGYOBB KERESZTEM 
Sokat szenvedek leányom miatt. 

2261. HALOTT FÉRJEM JELENTKEZHET NÁLAM? 
1. Férjem köszönt el tőlem halála után? 
2. Valóban volt valaki a hallban, akit nem láthattam? 

2262. MIBEN KELL MEGVÁLTOZNOM 
1. Egy könyv lapozgatásakor Jézus arcát láttam. 
2. Van, akit bosszant, ha Istenről beszélek. 
3. Mit kell megváltoztatnom magamban? 

2263. ENTITÁSOKRÓL 
Valóban vannak rajtam ENTITÁSOK? 

2264. SZENVEDEM CSALÁDOMAT! 
Családom tagjai által súlyos megpróbáltatásokon mentem át. 

2265. KAPCSOLATUNKAT HELYESLI JÉZUS? 
1. Helyes a kapcsolatunk Jézus szemében? 



2. Folytatni vagy abbahagyni kell kapcsolatunkat? 

2266. SOKSZOR ÉS SOKAT FÉLEK 
1. Rettegésből áll az életem. Hogyan imádkozzam? 
2. Gyermekemnek ájulásos rohamai vannak. 

2267. CSALÓDTAM. NEM TÖRTÉNT CSODA 
1. Pénzért vettem meg a REIKI-beavatást, tudatlanul. 
2. Hiába vártam csodára. 
3. Nem vagyok biztos döntéseim helyességében. Főleg utólag! 

2268. JÓ UTAT VÁLASZTOTTAM? 
1. Természetgyógyász vagyok. Jó ez az út? 
2. Lelki fejlődésem biztosítva van? 
3. Megmozdul a csillag, amit nézek. Miért van ez? 

2269. A SZÍNÉSZNEK AZONOSULNIA KELL A ROSSZAL IS! 
1. Mit jelent az, hogy akkor kapok segítséget, amikor már mindent 

megtettem? 
2. Visszatérő álmom, hogy felemelt kezemmel elűzöm a gonoszt. 
3. Egy színész hogyan azonosulhat a rosszat megtestesítő szereppel? 

2270. MI ÉRTELME VAN A SZENTÁLDOZÁSNAK? 
1. Vállaljunk két gyermek után egy harmadikat? 
2. Bizonyos gyógyító eszközök használatáról érdeklődöm. 
3. Miért kell áldozni a szentmisén, amikor mindig velem vagy? 

2271. AZ ÚR NAPJÁRÓL 
1. A vasárnapi szentmise helyettesíthető a szombatival? 
2. Szeretném megkapni a nyelvek adományát! 
3. Hogyan vélekedik Jézus rólam? 

2272. LÁTOMÁSAIMRÓL 
Sok látomásom van. Jézus útját akarom járni! 

2273. EGY MŰTÉTRŐL 
Szabad műtéttel gyermekáldás ellen védekezni? 

2274. MI A FELADATOM? 
1. Álmomban negatív hatások érnek. 
2. Nem tudom, ki szólal meg bennem. 
3. Mivel kell foglalkoznom? 

2275. KITŐL VAN ENGEDÉLYÜK A GONOSZOKNAK? 
1. Mi a földi életem célja, feladata? 
2. Miért támadhattak annyira a gonosz szellemek? 



2276. A KERESZTELÉSEKRŐL 
1. Mikor helyes az Úr napját megszentelni? 
2. A csecsemő és felnőtt keresztségről. 

2277. PROBLÉMÁT JELENT AZ ANYÓSOM ÉS A FÉRJEM 
1. Anyósommal sok bajom van. 
2. Férjemen sem tudok eléggé kiigazodni. 

2278. KÉT ÁLOMRÓL 
1. Egyik álmom: Kék lobogót vittem Jézus mellett. 
2. Egy másik álmom: Keresztre akartak feszíteni. 

2279. LEÁNYAIM KÉRDEZNEK TÉGED 
Uram, Jézus! Eléd tárom két leányom Hozzád írt levelét. 

2280. EGY ÁLOMBAN KAPOTT ÜZENETRŐL 
Álmomban azt a felszólítást kaptam, hogy mondjam el az embereknek ezt az 

üzenetet: „Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek titeket!” Ezt meg is 

tettem, de bolondnak néztek. 

2281. EGY KAPCSOLATRÓL 
Magamról, páromról, kapcsolatunkról. 

2282. MINDENKI MEG FOG TÉRNI EGYSZER? 
1. Szeretnék lelkemet építő közösséget találni! 
2. Sokszor „égi honvágyam” van. 
2. Egyszer mindenki visszatér Teremtőjéhez? 

2283. VAN ELEVE ELRENDELÉS? 
1. A HANG-tól jött, hogy az ÚT visz Hozzád? 
2. Minden sorsszerűen történik? 
3. Megszentelni vagy megszentelődni jöttem a Földre? 

2284. SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 
1. Egy szellemi iskoláról kérdezem a HANG-ot. 
2. Honnan lehet felismerni a Megtévesztőt? 
3. Szeretnék élő közösséget találni! 

2285. ÁLOMBELI ÉLMÉNYEKRŐL 
1. Álmomban hét angyalt láttam győzelmi harsonával. 
2. Álmomban kozmikus katasztrófát éltem át. 
3. Valóban nem érvényesek már az előző próféciák? 

2286. ŐRANGYALOMRÓL, ELHUNYTJAIMRÓL 
1. Elhunytjaimról szeretnék hallani valamit! 
2. Őrangyalom nevét szeretném tudni! 
3. Kaptam bűneimre megbocsátást? 



2287. TELJES ÉRTÉKŰ SZERETNÉK LENNI! 
1. Nagynéném miért mosolygott rám halála előtt? 
2. Mi által válhatok igazi emberré? 
3. A teljesebb élet érdekében jobb lenne már, ha lenne családom. 

2288. KÉRDEZŐ. ÉLHETEK ISTEN ÁLDÁSÁVAL ELVÁLÁSOM UTÁN? 
Alkoholista férjemtől elváltam. Lehet áldás egy új kapcsolaton? 

2289. MAGAMRÓL, ŐRANGYALOMRÓL 
1. Szeretnék véleményt hallani magamról! 
2. Részesülhetek Lélekkeresztségben? 
3. Őrangyalomról kérdezem a HANG-ot. 

2290. SEGÍTSÉGET KÉREK! 
Jézusom, segíts! 

2291. SZENVEDEK LELKÉSZÜNK MIATT 
1. Nagyon bánt a helyi pásztor szeretetlensége. 
2. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni! 

2292. JÓSOLTATTAM MAGAMNAK 
1. Megbántam, hogy jósoltattam magamnak. 
2. Aggódom mások lelkéért. 
3. Belekeveredtem egy kellemetlen ügybe. 

2293. HÁZASSÁGRÓL 
Lehet igazi szeretet a házasságban testi odaadás nélkül? 

2294. MELYIK AZ ÚR NAPJA? SÜKÖSDRŐL 
1. A vasárnap vagy a szombat az Úr napja? 
2. Valóban csak 144 ezer kiválasztott lesz a Földön? 
3. Jártam Sükösdre. Járjak továbbra is? 

2295. ÁLLANDÓAN VESZEKSZÜNK 
Nagyon áldatlan a házaséletem. 

2296. EGY GYÜLEKEZETRŐL 
1. Járjak-e tovább abba a gyülekezetbe, amelyben megtértem? 
2. A szeretni tanítást hogyan éljem meg? 
3. Egy leukémiás gyermekért könyörgöm az Úrhoz. 

2297. AZ ÉLET ÉRTELMÉRŐL 
Mi az életem értelme? Miért élek? 

2298. SOK RAJTAM A RENDKÍVÜLISÉG 
A tévé sugárzása nagyon hat rám. 



2299. EGY TANÍTÁSRÓL. HOGYAN TOVÁBB? 
1. Hogyan folytassam tovább életemet? 
2. Egy tanításról kérek véleményt! 

2300. SZERETEM A HANG-OT 
1. Jól képviselem a HANG-ot mások felé? 
2. Anyámon szeretnék segíteni, de ő nem hallgat rám! 

2301. FIATAL VAGYOK. HOGYAN FEJLŐDJEM? 
Tizennyolc éves vagyok. Tele vagyok tervekkel, de ismerem 

gyengeségeimet is. Éltem az USA-ban is, és szeretném megismerni a keleti 

világot is. 

2302. GYERMEKPROBLÉMÁRÓL 
1. Kígyófóbiámat hogyan győzhetem le? 
2. Gyerekproblémám van. 
3. Feléd vezet az az út, amin járok? 

2303. A BIZALOMRÓL 
1. Bízol bennem, Jézusom? 
2. Meggyógyítottál engem, mint bénát? 

2304. SZERETNÉM, HA SZERETNÉNEK 
Nem kapok szeretetet senkitől. 

2305. MÚLTAM, JELENEM, JÖVŐM 
1. Mi voltam előző életemben? 
2. Miért kellett újraszületnem? 
3. Jól nevelem gyermekeimet? Halottaim hogy vannak? 

2306. REINKARNÁCIÓRÓL 
1. Van reinkarnáció? 
2. Meggyógyulok-e teljesen? 
3. Őrangyalom nevét szeretném tudni! 

2307. KÖTELEZŐ SZEGÉNYNEK LENNI? 
1. Jézus, az Isten Fia, miért Emberfia? 
2. A szegénység az egyedüli üdvözítő állapot. Hogyan? 

2308. EGY FURCSA ÁLOMRÓL 
1. Szeretnénk Jézust ÚT-ként vállalni! 
2. Meggyógyulok-e betegségemből? 
3. Álmomban sok halott jött, és egyikük fogakat adott nekem. 

2309. LEHET ÁLOMBAN LÉLEKKERESZTSÉGBEN RÉSZESÜLNI? 
1. Kihez imádkozzam? 
2. Nem pótcselekvés a hithez menekülni? 



3. Lehet álomban Lélekkeresztségben részesülni? 

2310. JÉZUS IS MAGYAR VOLT? 
1. Folyamatosan ismerteted tanításodat, igazságodat velünk. 
2. Jézus is magyar. 
3. Tömegeket szervezve kell legyőznünk a gonoszt. 

2311. MI AZ EMBER CÉLJA A FÖLDÖN? 
1. Szegényként akarjak élni, vagy merjek gazdagodni? 
2. Őrangyalommal hogyan tudom erősíteni kapcsolatunkat? 
3. Mi az ember célja a Földön? 

2312. EGY KISFIÚ KÉRDEZ 
1. Miért nyafogok sokszor? 
2. Súlyos bűn az, ha nem megyek vasárnap templomba? 

2313. JÉZUS ÁLDÁST ÍGÉR 
1. Szívesen terjesztem a karizmatikus könyveket. 
2. Imáimban elkalandozom. 

2314. VAN-E ORSZÁGUNKNAK SPIRITUÁLIS FELADATA? 
1. Mi voltam Jézus korában? Éltem akkor is a Földön? 
2. Hogyan kell szolgálnom az embertársaimat? 
3. Van Magyarországnak spirituális feladata? 

2315. A SZERELEMRŐL 
A szerelemről kérdezem a HANG-ot. 

2316. UNOKÁMRÓL 
Unokám, aki kisbabát vár, jó úton jár-e? 

2317. ÁLMOKRÓL, SZÁMOKRÓL 
1. Több álomról és látomásról kérek véleményt! 
2. Az ötös és a hetes számról kérek véleményt! 

2318. ISTEN MIÉRT TETTE LEHETŐVÉ A SZENVEDÉST? 
1. Miért kockáztatott Isten a teremtéssel? 
2. A Hare Krisna mantra énekléséről. 
3. Egy álmomról és adottságomról kérdezem a HANG-ot. 

2319. ÉRDEMES VÁRNOM? 
1. Szeret-e még a régi? 
2. Várjak-e rá? 
3. Melyiket válasszam? 

2320. VISSZATÉRŐ ÁLMOMRÓL 
1. Sokszor visszatérő álmom az, hogy felszolgálok. 
2. Keressek-e pénzt kereső munkát? 



2321. EUTANÁZIÁRÓL 
1. Az eutanáziával kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 
2. Szeretnék úgy élni, hogy ne kelljen visszaszületni! 
3. Szeretném, ha elköltözött barátom üzenne! 

2322. AZ ÉGIEKRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 
1. Elhunyt édesanyámról kérdezem a HANG-ot. 
2. Őrangyalom nevét szeretném tudni! 
3. Nem emlékszem álmaimra. 

2323. SZENVEDEM A MAGÁNYT 
Nagyon magányos vagyok. Párkapcsolat-problémám van. 

2324. SZERETNÉK ANYÁMON SEGÍTENI! 
1. Anyám előttem megy tönkre. Hogyan tudnék segíteni neki? 
2. Igaz, hogy ufókkal vagyunk kapcsolatban? 

2325. VEJEM MEGTÉR-E? 
1. Leányom megnyugtatására kérdezem: vejem megtér? 

2326. GONDBAN VAGYOK FÉRJEM MIATT 
1. Férjem gúnyol és kinevet, mert hiszek Istenben. 
2. Férjemet nagyon befolyásolja az anyósom. 
3. Kihez forduljak adósságaimmal? 

2327. EGY ÁLOMRÓL 
Egy álomról és szellemekről kérdezem a HANG-ot. 

2328. HATÁROZATLAN VAGYOK 
1. Nagyon megaláztak a munkahelyemen. 
2. Hogyan tudnék határozottabb lenni? 
3. Nagyon szeretnék beszélgetni Jézussal! 

2329. MIT KÍVÁNSZ TŐLEM, URAM? 
1. Érvényes volt az életgyónásom? 
2. Gyermekeimmel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 
3. Mit kívánsz tőlem, Uram? 

2330. SZERETNÉK FEJLŐDNI! 
1. Mit kell tennem ateista férjemért? 
2. Szeretnék nem megállni a lelki fejlődésben. 
3. A világvég iszonyatát az igazak is megszenvedik? 

2331. VOLT BÁTYÁM LEHET AZ ŐRANGYALOM? 
1. Beteges állapotom karmikus-e? 
2. Bátyám lehet az én őrangyalom? 



2332. TÁRSTALAN VAGYOK 
Túl a hatvanötön vállaljak-e társat magam mellé? 

 

  



ELŐSZÓ 

Dicsőség és hála az Úrnak, az Ő nagyságának, szeretetének, gondoskodásának, 

bölcsességének! 

Hálás szívvel gondolok a HANG köteteire. Mindig támaszt és erőt adnak! Kérlek, 

küldd el az eddig megjelenteket! 

Drága jó Uram, édes, szeretett Jézusom! Nehezen tudnám szavakba önteni azt az 

érzést, amit érzek Irántad! Bocsáss meg ezért! Tied vagyok, egyet szeretnék, azt, amit 

Te! Kérlek, segíts abban, hogy felismerjem akaratodat a nehéz döntéseknél! Adj erőt és 

bölcsességet! Bánatomban és a nehéz időkben is boldog vagyok és hálás, hogy Rád 

találtam, teremtő Istenem!!! 

Édes Jézus! Hálás köszönetem a sok segítségért, szeretetért. 

Ámen. 

 

Testvéri szeretettel és tisztelettel 

 

Ildikó 

1997. január 16. 

 

Jézus nevében köszönöm a fenti levelet, melyből csak azt a kérdést hagytam ki, 

amelyre a kedves levélíró levélben már megkapta a HANG válaszát. 

 

Testvéri szeretettel köszöntöm én is őt, és minden kedves HANG-olvasót. 

 

Dombi Ferenc 

Inárcs 

1997. január 26. (a „Prófétaiskola” elindulásának napján). 

  



2219. VÁGYÓDOM JÉZUS SZAVAI UTÁN! 

Kérdező: 

1. Jézusom, örömöm vagy, szólj hozzám! 

2. Égi honvágyam erősödik. 

3. Egy látó kisfiú jelet látott homlokomon. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Lelkem gyümölcsei: szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, 

szelídség, szerénység, önmegtartóztatás és tisztaság (Gal. 5:22-23). Amíg ezeket 

ápolod szíved gyümölcsöskertjében, addig nemcsak boldogságunk hordozója vagy, de 

sugárzója is! És ez nagyon fontos! Jobbá, szebbé, elviselhetőbbé tenni a Földet! Ezért 

jöttem közétek, és ezért élek bennetek (János 14:23)! 

Szívem mindig nyitva áll előtted! Nálam mindig megpihenhetsz! Már itt a Földön 

is a legbiztosabb erőforrás vagyok számodra, hogy a szívbékédet meg tudd őrizni. De 

nemcsak neked van szükséged Rám. Ennek fordítottja is igaz! Szükségem van rád! 

Nekem is szükségem van bizonyos értelemben erőforrásra, amelyet a te szívedben is 

szeretnék megtalálni! 

Amint valamikor a Getszemáni kertben, ahol vérrel verejtékezve szenvedtem, s 

kértem tanítványaimat, hogy virrasztva imádkozzanak, s egy angyalnak kellett jönnie, 

hogy megerősítsen Engem, úgy van ma szükségem arra, hogy erőre kapjak a te 

szívedben is, ahová befogadtál Engem. 

Az Én mérhetetlen szeretetem nem tudott úgy elmenni a Földről, hogy itt ne 

maradtam volna a szenvedőkben! Amikor tehát rászorulóval találkozol, akkor Velem 

találkozol, és minden szomorkodóban Engem vigasztalsz, amikor őt vigasztalod. 

Drága Gyermekem! Csodálatos világ a szeretet világa! Kölcsönös erőforrásai 

vagyunk egymásnak, és így tudjuk biztosítani a Földön sírás és üldöztetés, rágalmazás 

és bántalmazás közepette is azt a szívbékét, ami a Földön az elérhető legnagyobb 

boldogság! 

2. Az égi honvágy az Én vágyam benned, hogy mielőbb színről színre láthassuk 

egymást! De amíg feladatodat el nem végezted, addig várnunk kell erre a csodás 

találkozásra! Szíved szeme, a hit, nyitott! És ez a lényeg! A többi már csupán idő 

kérdése! Hűségedben bízva szeretném Lelkem által irányítani életed minden egyes 

napját. 

3. Ne tulajdoníts semmit az említett kisfiú szimbólumot látó kijelentésének. Ma 

nagyon elterjedtek azok a látók, akik bár jó szándékkal, de mégis kicsit sem 

szakértelemmel, külső jelekből akarnak olyan bensőre gyakorolt hatást elérni, ami nem 

a világosságot, hanem a homályt növeli. Ne engedd, hogy az érdekesség utáni vágyad 

megfordítsa benned az Általam kialakított irányt. Nem a kívülről befelé, hanem a 

szívedből kifelé történő irány az Én irányom benned! Nincs neked semmi szükséged 

szimbólumokra, ha vállalod, hogy elégj Értem a szeretet tüzében! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 



2220. JÉZUS SZOKOTT LÁTOGATNI ENGEM? 

Kérdező: 

Valóban Jézus látogat engem? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Én, Jézus, nemcsak meglátogatlak. Ezt részemről kevésnek tartanám! Mindig 

benned akarok élni, és a lelkiismereteden keresztül mindig építeni akarlak. 

Mindannyiszor, amikor úgy gondolod, hogy ilyen hatás ér téged, az valóban Tőlem 

van. 

De olyan nincs, hogy Én hozzád vagy bárkihez úgy szólnék, mint médiumomhoz, 

ha mondanivalómat nem kötöm össze egyértelmű küldetéssel. Olyan nincs, hogy Én 

bárkivel is kivételt tennék! 

Ha valakinek olyan szerepet adok, hogy benne, vele, általa Nekem közölnivalóm 

van másokkal, akkor már előre úgy formálom életét, hogy a Lélekkeresztség által 

karizmatikus adományokkal lássam el őt a többi ember javára. 

Akit arra választottam, hogy médiumom legyen, annak kemény prófétai sorsot kell 

vállalnia, mert hiteles prófétám csak az lehet, aki sorsazonosságot vállalt Velem. 

Ha azt akarod tudni, hogy ki az a szellem, aki az Én nevemben szólni szokott 

hozzád, akkor ehhez alaposan tanulmányoznod kell az evangéliumokban megtalálható 

tanításomat. 

Az semmiképpen nem lehet elég, hogy valaki azt mondja benned, hogy ő Én 

vagyok. Az sem lehet elég, ha mindig szépeket mond. Csak akkor ismerhetsz Rám egy 

benned megszólaló szellemben, ha mondanivalója megegyezik az evangéliumokkal. 

Ha a nemártást, a megbocsátást, az állandó segítőkészséget szorgalmazza 

mindenféle megszorítás nélkül rajtad keresztül mások felé, és ha te első kézből 

igazolod ezt életeddel. Ekkor lehet arról szó, hogy a közléseket Én adom neked. De 

ilyenkor nem csupán neked adom a gondolataimat, hanem arra is felszólítalak, hogy 

azokat közöld másokkal is, mert minden Tőlem jövő felszólítás szeretni tanításra 

indítja azt, akivel így kapcsolatba kerültem. 

Kedves Barátom! Örülök minden jó szándékú törekvésednek! Számomra a te 

életed nagyon fontos. Általad is szebbé, jobbá akarom tenni azt a világot, amelyben Én 

most is jelen vagyok, mint út, igazság és élet! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2221. MINTHA ÁTOK ALATT LENNÉK 

Kérdező: 

1. Szeretnék magam körül egy közösséget létrehozni! 

2. Néha mintha átok ülne rajtam. 

3. Lakásproblémám van. 



HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Évekig eltarthat, amíg valaki körül ki tud alakulni olyan közösség, amelynek 

lelke a Szentlélek! Sok ima és egyéni beszélgetés kell ahhoz, hogy létre tudjon jönni 

egy olyan szent zenekar, amelyben az egyes hangszerek külön-külön is jól 

behangoltak, és egymással is összhangban vannak. Ennek megvalósítása Nekem is 

több időbe telt. 

Szánj rá pár hónapot, és tanulj, olvass és beszélgess külön-külön vagy két-három 

olyan ismerősöddel, akiknek van antennájuk arra, ami Velem kapcsolatos. Az imát és a 

tanulást állapottá kell tenned, ha azt akarod, hogy maradandó gyümölcsöt teremjen az 

életed. 

2. Egy olyan vállalkozásnál, amelyben Én főszereplő vagyok, ott mindig a forrás a 

fontos, és nem az eredmény. Ha az eredményt teszed az első helyre, akkor már le is 

állítottad annak az erőnek áradását, amely csak az áldozatokat vállaló szolgáló 

szeretettel tud együtt dolgozni. (1Kor 3:6) A növekedés elvégzése tehát az Én 

feladatom, míg te a forrásra, tehát Lelkem irányítására ügyelsz. 

Azért tartom olyan fontosnak a reggeli imáitokat, mert az elinduló nap problémáit 

ekkor tudom legjobban megbeszélni veletek. Az Isten országának építése életáldozatok 

gyümölcse! E gondolattal kell megbarátkoznod, ha valóban barátom akarsz lenni! 

Te nem vagy átok alatt, hanem az Én áldásom keresztje akar téged olyanná 

formálni, hogy elmondhasd magadról azt, amit a Galata levél 2:20-ban olvashatsz. 

3. Okos dolog arra törekedned, hogy ne szólhassanak bele mások egyéni 

döntéseidbe, tehát arra, hogy helyileg is függetleníteni tudd magadat különböző 

befolyásoktól. De itt is azt kell elfogadnod alapként, hogy nem a hol a legfontosabb, 

hanem mindig a hogyan! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

2222. NAGYON MAGAM ALATT VAGYOK! 

Kérdező: 

Súlyos gondok gyötörnek! 

HANG: 

 » Gyermekem! 

Van egy-két olyan gondolat, amely mellett elmenni nem szabad. Az egyik az, hogy 

Én, Jézus, soha nem engedem meg, hogy azok, akik bíznak Bennem, nagyobb 

szenvedésbe kerüljenek, mint amit el tudnak viselni. Vagy elhiszed, hogy Én 

legyőztem a világot, tehát te a Győztes oldalán állsz, ha az Én oldalamon állsz, vagy 

nem hiszed el, és akkor nem tudok segíteni. Nem, mert míg a hívőnek minden 

lehetséges, addig aki nem hisz Bennem, az olyan erőknek válik játékszerévé, amely 

erők kívül vannak az Én hatáskörömön. 

A másik gondolat, amit át kell világítanod, az az, hogy mit értesz vallásosság alatt. 

Amíg azt gondolod, hogy bizonyos imák és vallási gyakorlatok elvégzése a lényeg, 



addig nem értettük meg egymást. Csak az mondhatja el magáról, hogy vallásos, aki 

tudja, hogy semmi más feladata nincs, mint az, hogy naponta azt tegye, amit Én 

kívánok tőle. Ha egy gyermek tudja, hogy csak azt kell tennie, amit édesanyja kíván 

tőle, s tudja azt is, hogy édesanyja soha nem kíván tőle olyat, amit ne tudna teljesíteni, 

akkor a gyermek nyugodt, békés, kiegyensúlyozott. Ha te elhiszed, hogy Isten 

gyermeke vagy, akkor azt is el kell hinned, hogy Isten legalább olyan jó, mint egy földi 

édesanya, s így semmi más dolgod nincs, mint naponta megtenni azt, amit a mennyei 

Atyád tőled kíván. 

Ha te erre azt mondod, hogy nem is az Istennel van neked bajod, hanem az 

emberekkel, mert azok elvárásainak nem tudsz eleget tenni, akkor ismét be kell látnod, 

hogy baj van a hiteddel, mert aki hisz Istenben, annak nem lehet komoly szempont az, 

hogy az embereknek mi az elvárásuk. Egyedül Isten kívánsága a lényeg! A hívő ember 

szívében ez egyértelmű! 

Azt is fontos tudnod, hogy számodra gyermekeid sem lehetnek a te istened! Nem 

értük kell élned, hanem szíved békéjéért! Ha nem ezt teszed, akkor gyermekeidet sem 

szereted úgy, ahogy kellene, mert bálványozod őket, és amíg te tönkreteszed magadat 

értük, ők nem tudnak ezzel az életáldozatoddal mit kezdeni. A te gyermekeidnek is 

arra van elsősorban szükségük, hogy édesanyjuk nyugodt, békés, kiegyensúlyozott 

legyen. Ezt pedig csak akkor tudod elérni, ha valóban elhiszed azt, hogy semmi más 

feladatod nincs, csak szíved békéjére vigyázni. 

Én, Jézus, nagyon komolyan kértelek benneteket, hogy jöjjetek Hozzám 

mindnyájan, akik elfáradtatok, és az élet terhét cipelitek, és Én megenyhítelek titeket 

(Máté 11:28). Vajon milyen sűrűn olvasod a Szentírást, főleg az evangéliumokat? És 

milyen komolyan hiszed az abban leírtakat? 

Hidd el, hogy nagyon szeretnék segíteni neked, de csak akkor tudok, ha valóban 

elhiszed, hogy szeretlek, ha valóban elhiszed, hogy Én képes vagyok boldogító módon 

élni abban, aki elfogad Engem Urának, Megszabadítójának. De csak abban! Aki ezt 

nem akarja, azzal nem tudok mit kezdeni! 

Hidd el, hogy nem Rajtam fordul a te életed, hanem kettőnkön! 

Bennem még soha senki nem csalódott! A depresszió, a reménytelenség nem az Én 

világom! Az Én világom a szeretet, öröm és béke! Ez a világ nincs távol tőled, ha te 

nem akarod magadtól távol tartani! Nincs, mert ez a világ benned van, csak mivel nem 

foglalkoztál vele, nagyon mélyre merült benned, s most engedned kellene, hogy ismét 

felszínre kerüljön. Én ebben segíteni akarok, de azt, amit neked kell e téren megtenned, 

azt Én helyetted meg nem tehetem. Veled és érted mindent, de helyetted semmit! Az 

örök szeretet ilyen, és jó, hogy ilyen, mert csak az ilyen szeretet tudja értékelni a másik 

szeretetét! 

Vállalj föl Engem, és megnyered az ÉLETET! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 



2223. VÉLEMÉNY AZ AGYKONTROLLRÓL 

Kérdező: 

Az agykontrollról kérek véleményt! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Minden kontroll mögött bölcsesség húzódik meg! Ilyen az agykontroll is, ha nem 

öncélú! Nincs értelme egy kést élesíteni azért, hogy éles legyen. Csak akkor van 

értelme az élesítésnek, ha a kés használatban van, használatban lesz. 

Az agykontroll az agy élesítését segíti elő, s ha valaki ennek következtében jobban 

ki tudja mutatni szeretetét, könnyebben át tudja hidalni az emberek közötti távolságot, 

és szellemi hatást tud eljuttatni olyan helyekre, ahová fizikálisan el nem érhet, akkor az 

agykontroll által mindenki gazdagodni tud testileg, lelkileg egyaránt. 

Természetes, hogy az agykontrollnak veszélyei is vannak! Ilyen veszély például az, 

ha valaki az általa megtehető, cselekedetekben megnyilvánuló szeretet helyett 

megelégszik táv-segítségnyújtással. Az agykontroll által felszabadult szeretetenergiák 

nem helyettesíthetik, csupán kisegíthetik a bennetek lappangó energiák eredményes 

működését. 

Gondolj csak az evangéliumomban leírt százados szolgájának meggyógyítására! 

Amikor ez a százados felkért, hogy gyógyítsam meg szolgáját, akkor az első szavam az 

volt, hogy megyek és meggyógyítom, és nem az, hogy majd távgyógyítok. Csak 

amikor tanúságot tett hitéről, akkor alkalmaztam az agykontrollban ismert 

távgyógyítást. 

Az öngyógyításban is nagy segítséget tud nyújtani az agykontroll által felkínált 

módszer. Erre is bőven találsz példát az evangéliumokban. Bármennyire is 

megbotránkoznak egyesek, akkor is igaz, hogy gyakran tettem olyan „csodákat”, 

amelyeket ti is meg tudnátok tenni, ha értelmetek koncentráltabb felhasználásával 

jobban hinnétek. Csak így érthető e kijelentésem: „A hívőnek minden lehetséges!” 

(Márk 9:23), és az is, hogy ...„még nagyobb dolgokat is fogtok tudni tenni, mint Én!” 

(János 14:12) 

Mikor egy betegtől azt kérdeztem, hogy hiszed-e, hogy meg tudom tenni azt, amit 

kérsz, akkor feltétlenül igényeltem agyának komoly Rám-koncentrálását! 

Értelemvesztetten hinni nem lehet, csak az értelem nagyon komoly erőbedobásával 

lehetséges az élő hit! Óriási tévedésben vannak azok, akik úgy gondolják, hogy az élő 

hit lehetséges gondolkodás nélkül! Így csak a babona tud megélni, és nem a hit! 

Drága Gyermekem! Hozzám intézett leveledet nagyon értékelem. E levelet meg is 

jelentetem a HANG 23-dik kötetének előszavában. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 



2224. KÖSZÖNÖM, URAM... 

Kérdező: 

Szívem tele van hálával Irántad, Uram! Kérlek, erősíts tovább! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Én, a szíveket ismerő Szeretet, látom azt a tiszta szándékot, ami vezérel, amikor 

meghozod döntéseidet. Bár te sem vagy mentes azoktól a kísértésektől, amelyek el 

akarják vonni figyelmedet Rólam, és a mulandó dolgokat akarják felértékelni előtted. 

Az ilyen és ehhez hasonló kísértések nem diadalmaskodhatnak fölötted addig, amíg 

tudsz szívből hálát mondani az eddig megtapasztalt szeretetemért! 

Nagyon fontos, hogy az elbizonytalanítás ördögét ne engedd elmélyülni magadban. 

A felszínről elzavarni nem lehet a kísértésnek ezt a fajtáját, mert mindenki, aki 

leszületik a Földre, kikerülhetetlenül a hit próbáin keresztül tud úgy erősödni, tisztulni 

Bennem, hogy önmaga helyett Rám építse életét. 

Rendelkezésedre áll állandó erőforrásként benned annak a kijelentésemnek 

igazsága, amely szerint, aki szeret Engem, abban örök lakást biztosítok Magam 

számára (János 14:23)! 

Arról az álmodról, amelyről nem írtam semmit, azért nem írtam, mert nem érintette 

érdemben életed további szakaszát. Ha fontosnak tartottam volna, akkor nem hagytam 

volna azt szó nélkül! 

Bízom további hűségedben! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2225. MIÉRT KELL GYAKRAN IMÁDKOZNI? 

Kérdező: 

1. Szükséges többször kérni áldásodat? 

2. Miért csak egy szín alatt áldoztatnak? 

3. Álmomban befogadtunk lakásunkba egy gyermeket anyjával. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Az Isten áldását nem rőffel mérik! Okos dolog az, ha többször kéritek életetekre, 

cselekedeteitekre, munkátokra, pihenésetekre, hozzátartozóitokra áldásomat, de ezt a 

józan ész határain belül kell tennetek. Egyetlen áldás is áldás, mely a Velem való élő 

szeretet kifejezése, de ahogy egy házasságban nem attól lesz élő a szeretet, hogy ezt 

gyakran hangoztatják – ugyanakkor viszont mégis csak időnként szóval is ki kell 

tudniuk fejezni ezt – úgy a Velem való élő szeretet sem függ lényegében attól, hogy 

hányszor kéritek életetekre áldásomat. Nem a vallásoskodás, hanem a gyakorlati 

szeretetből történő áldozatvállalás a lényeg! Ami ezt segíti, az fontos! 



Én akkor is végtelenül szeretlek benneteket, ha soha nem kéritek áldásomat. Ha 

viszont úgy érzed, hogy a te áldozatvállalásod intenzitása csökken, ha nem kéred 

áldásomat, akkor kérned kell! 

2. Más a szentmise és más az áldozás. Mivel Én élek, ezért természetes, hogy nincs 

külön a testem a véremtől! Praktikus tehát az egy szín alatti áldozás. Mivel a szentmise 

megjeleníti az utolsó vacsora és a keresztáldozat eseményeit, ezért ott szükséges az, 

hogy két szín alatt is jelen legyek. De teljesen ott vagyok mindkét átváltoztatott szín 

alatt! 

3. Szíved szeretetének szimbóluma jelent meg neked álmodban. 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2226. MAGAMRA MARADTAM! 

Kérdező: 

1. Nagyon lesújtott párom halála! 

2. Mi a feladatom most? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A halál nem természetes esemény, hanem természetellenes ott, ahol az örökélet 

reménye élteti a földi halandót. De meg kell mondjam azt is, hogy egy szint után az 

egymáshoz való kötődésetek sem természetes dolog, mert Isten mindenkit Önmagára 

teremtett, és minél jobban át tudja élni ezt valaki, annál elviselhetőbb számára 

társának, gyermekének, testvérének, barátjának a halála. 

Amikor ti azt mondjátok, hogy a halál okozta sebek idővel elhalványulnak, ez azért 

igaz, mert a valóság kényszere erősebb, mint egy nem természetes kötődés. 

Az elmagányosodás a pokol útja. Ennek fájdalmas voltát csökkenteni, sőt 

megszüntetni is csak a valóság, a Velem való élő kapcsolat erősítése képes. Szinte 

mosolyognom kell e Napnál is világosabb kijelentésemen, hogy mind fájdalmatokat 

megszüntetni, mind boldogságotokat megtalálni Nálam nélkül képtelenség! 

Párod elment, de ez az elmenetel csak a te részedről tapasztalható. Az a dimenzió, 

amelyet másvilágnak neveztek, az nem rajtatok kívül van, hanem bennetek! 

Halottaitok közelebb vannak hozzátok, mint akkor voltak, amikor együtt éltek veletek 

a Földön! De ez mégsem szabad, hogy azt eredményezze, amit a testi közelség szokott 

eredményezni, hogy tudniillik egymással legyetek eltelve, és ne Istennel! 

2. A feladatod neked is a készülődés! Nem félned kell a földi élet elmúlásától, 

hanem számolnod kell vele, és készülnöd is kell rá! Életed végéig minden napodat 

azért kapod, hogy halálod napján örömmel gondolj vissza rájuk! Tehát a szeretéssel és 

a szeretni tanítással úgy kell eltöltened további életedet, mint Tőlem kapott ajándékot 

azért, hogy örökkön örökké megtaláld otthonodat ott, ahol Én elkészítettem neked a 

helyedet. 



Konkrét feladatot nem mondhatok, mert minden egyes nap egyértelműen felkínálja 

azt a munkát, amelyet el kell végezned, ha szívedben békét akarsz teremteni. Senki 

nem élhet önmagának, és senki nem halhat meg önmagának! 

Mindennek értelmet a Velem való kapcsolat adhat csupán. Nélkülem értelmetlen 

az életetek, mert szükségszerűen boldogtalan. Márpedig Isten nem menekülésre 

teremtett benneteket, hanem találkozásra Velem! Csak akkor lehettek boldogok 

egymással, ha Bennem vagytok boldogok. Ez olyan törvény, amely soha meg nem 

másítható, és soha meg nem szüntethető. A látszat-boldogság szintjén időszakosan föl 

lehet ugyan függeszteni, de előbb-utóbb feltétlenül csalódottságot idéz elő! 

Drága Gyermekem! Ha imáid valóban azt fogják jelenteni, hogy lelkedet Istenhez 

emeled, akkor kitisztul benned az, ami köd, és rá fogsz tudni látni arra, hogy te is a 

Fény gyermeke vagy! 

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

2227. A LÉLEK AJÁNDÉKAI, GYÜMÖLCSEI 

Kérdező: 

A Szentlélek ajándékaival kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

A Szentlélek gyümölcseire vágyódj, és ne ajándékaira! E gyümölcsök felsorolását 

megtalálhatod a Galata levél 5:22-23. részében (szeretet, öröm, béke, türelem, 

kedvesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás és tisztaság). Ezek 

közül egynek sem szabad hiányoznia! Boldogságod forrásai ezek a gyümölcsök, és 

nem azok az ajándékok, amelyeket a Lélek úgy ad szabadon, ahogy jónak látja. 

A Lélek adományai, bármilyen hasznosnak tűnnek is, sok szenvedést és 

felelősséget szoktak magukban rejteni. De a Lélek gyümölcsei azt a célt szolgálják, 

hogy már itt a Földön érezzetek valamit abból a mennyei örömből, ami rátok vár, ha e 

gyümölcsöket lelketek gyümölcsöskertjében gondozzátok, vigyázzátok! Ezért tartom 

fontosnak, hogy erre tedd a hangsúlyt. 

Abban biztos lehetsz, hogy a Szentlélek feladatokat is fog adni, és a Tőle kapott 

feladatokhoz mindig megadja azokat az adományokat, amelyek e feladatok 

elvégzéséhez szükségesek. E feladatokat nem médiumon keresztül szokta adni a 

Szentlélek, hanem komoly, bensőséges imáid közben! Erre kell koncentrálnod, ha 

hallani akarod Lelkem felszólítását! Nagyon fontos az elcsendesedés! De nem egy 

süket csendről van itt szó, hanem arról a lelkiállapotról, amelyben nagy erővel tudsz 

befelé figyelni, mert eszeddel és szíveddel már egyaránt elfogadtad, hogy Én benned 

élek! Ilyen formában nagyon és gyakran várom a találkozást veled! 

Megáldalak az ÁHÍTAT LELKÉVEL!  « 



2228. JOBBAN SZERETNÉK SEGÍTENI! 

Kérdező: 

1. Szeretnék valakin, a megnyugtató szavakon túl is, segíteni! 

2. Alkalmasabb munkahelyet szeretnék kapni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Szíved hangján szóltál Hozzám. Olyan Isten nem létezik, aki meg ne hallaná az 

Őt szerető szívnek hangját! Valamire azonban feltétlenül föl kell hívnom a 

figyelmedet. Bár a NAGY EGÉSZBEN minden mindennel összefügg, Isten mégis a 

NAGY EGÉSZNEK egyes részeit külön-külön tudja csak boldogítani, és nem a 

NAGY EGÉSZET egyben! 

Te szólhatsz más nevében Hozzám, de emberi tevékenységed, átlátó képességed 

korlátjai miatt egyáltalán nem biztos, hogy amit kérsz, az valóban javára válik-e annak, 

akinek érdekében Hozzám fordultál. 

Isten boldogító módon nem másokon keresztül van bennetek, hanem közvetlenül. 

Tehát annak, akinek nevében Hozzám fordultál, kell Hozzám fordulnia, és 

megbeszélnie Velem, hogy mi az a teendője, amely Isten áldását közvetíteni tudja az ő 

életére. 

Nem csupán vigasztaló szavakról van itt szó, bár ezeket sem szabad leértékelni! 

Sokszor éppen ezek jelentik azt az indító erőt, amely által valaki képes megtenni az 

első lépéseket, hogy aztán saját lábán állva tegye lehetővé Istennek, hogy boldogítani 

tudja őt! 

Ha valakin segíteni akarsz úgy, hogy az illető lélekben fejlődni tudjon, akkor 

egyetlen dologra kell rávenned. Azt kell megértetned vele, hogy áhítattal és 

állhatatosan forduljon Hozzám! 

Ha nem az ő, hanem a te lelki fejlődésed lebeg szemed előtt, akkor valóban, a 

vigasztaló szavakon túl adnod kell neki azt, amiről úgy gondolod, hogy képes vagy 

adni az ő segítése érdekében. De ez, míg rajtad segít, egyáltalán nem biztos, hogy 

számára is valódi segítséget jelent. 

2. Nincs ember a világon, aki ne akarna alkalmasabb munkahelyre kerülni, mint 

amilyenben jelenleg van! Ez az igény mindig jogos! Ezt feltétlenül jogos kérni, és ezért 

könyörögni. De ezzel kapcsolatban is tudnod kell, hogy ez a lényeget nem érintheti. 

Én fizetés nélküli vándortanítóként jártam az országot, és nem volt hely, ahová 

fejem nyugodtan álomra hajtsam. Ennek ellenére boldog voltam! Annak ellenére, hogy 

egyáltalán nem tartottam helyesnek az életkörülményeimet. 

Kérjétek hát bátran és buzgón az általatok elgondolt optimális életkörülményt, de 

ezt soha ne tegyétek a lényeg helyére! A lényeg nem körülmények kérdése, hanem a 

Velem való élő kapcsolaté! 

Bízzál Bennem, és megkapod az ÉLET koronáját! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 



2229. MAGAMRÓL, FIAMRÓL 

Kérdező: 

1. Hol tartok a Jézushoz vezető úton? 

2. Jó úton jár fiam? 

3. Érdemes az asztrológiával foglalkozni? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Gyakorlatilag nem lehet megmondani azt, hogy hol tartasz, mivel minden nap 

olyan talentum számodra, amelyet különböző módon használhatsz fel. Elvileg 

feltétlenül helyes az út, amit jársz, mindaddig, amíg Engem, Jézust, útként fogadsz el! 

Új parancsnak neveztem a szeretetnek örök parancsát számotokra azért (János 

13:34), mert azok, akik engedik, hogy szívüket betöltsem, nagy hangsúlyt tesznek erre 

a kijelentésemre: „Inkább szeressétek ellenségeiteket!” (Lukács 6:35) 

1. Fiadtól kell megkérdezned, hogy jó úton jár-e. Ha lelkiismerete szerint 

cselekszik, és nyitott arra, hogy az általa eddig meglátott jót leváltsa arra a jobbra, 

amelyet annak ismer meg, akkor minden bizonnyal vállalta azt a lelki fejlődést, amely 

szíve békéjét, benső világának harmóniáját biztosítani tudja. De, hogy ez így van-e, azt 

tőle kell megtudnod, és nem Tőlem. Én senkit senkinek nem adhatok ki. Mindenkit 

csak önmagával szembesíthetek! 

3. Asztrológiával és egyéb tudományokkal annyiban érdemes foglalkoznotok, 

amennyiben Hozzám segítenek benneteket közelebb. Boldogságotok nem a csillagokba 

van beírva, hanem a Velem való kapcsolat élő megjelenítésébe. Valamikor 

hivatkoztam arra, hogy égi jelekből lehet kiolvasni az időjárás változásait, de az idők 

jeleit nem vették észre azok, akik között jártam. Nem volna jó, ha ti is így járnátok! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2230. KÖRÜLMÉNYEIM PROBLÉMÁT JELENTENEK 

Kérdező: 

1. Hazaköltözzem-e szüleimhez? 

2. Tanácstalan vagyok lakásügyben. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Amit neked kell megtenned, azt neked kell megtenned! Senkire nem háríthatod 

át a felelősséget! A földi élet lényegéhez tartozik az, hogy felelős döntések sorozata 

által fejlődtök lelkileg is. Ha annyira önállótlannak gondolod magadat, hogy benső 

békéd érdekében nem tudsz lépni, akkor feltétlenül gyógyulnod kell. 

Ennek vannak külső és belső eszközei. A belső eszközök közé tartozik az imádság 

és a böjt. A külső eszközök pedig olyan jó barát, aki ismeri körülményeidet, és 

legszélsőségesebb esetben valamilyen orvosi, pszichikai terápia, gyógykezelés. De 

mindenképpen el kell jutnod oda, hogy felelős ember légy! 



Nagyon természetes, hogy szüleiddel meg kell beszélned, ha hozzájuk akarsz 

költözni, és az is természetes, hogy feltételei lesznek annak, ha ők ezt jónak látják. 

Részükről és részedről egyaránt meg kell tudnotok fogalmazni feltételeiteket. 

2. E második kérdésedre szinte minden lényegeset elmondtam az előző pontban. 

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy boldogságotok nem lakásügyeken múlik, hanem 

olyan áldozatos szeretetvállaláson, amely szinte automatikusan képes felértékelni 

benneteket mások szemében. Ebben az irányban van csak a helyes megoldás! 

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!  « 

2231. A RÁKRÓL ÉS EGY GYÓGYÍTÓRÓL 

Kérdező: 

1. Rákos beteg vagyok. 

2. Úgy érzem, nem Jézus szerinti a gyógyítóm. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A rák a szervezetben egy olyan önállósult sejt, amely nem veszi figyelembe a 

test egészét. Olyan, mint a társadalomban az a terrorista, aki egy elképzelt szebb jövő 

reményében feláldozza azt a jelent, amelyet meg kellene szentelnie. 

Ennek a betegségnek lelki forrása szinte mindig karmikus. Tehát egy olyan vállalt 

sorsvonalon jelenik meg, amely az előző életetekben megélt empátia-hiányt, vagyis az 

alkalmazkodni akarás hiányát igyekszik elétek állítani, hogy megadásra kényszerítsen 

benneteket. 

E betegségnek legfőbb mondanivalója az, hogy megtanítson benneteket a rövidtávú 

gondoskodás és gondolkodás helyett távlatban gondolkodni. Csak ekkor éri el célját, 

csak ekkor van esély arra, hogy a rákos daganat leállítsa önmagát. 

Igen. Amikor a betegnek már nem is nagyon érdekes az, hogy meggyógyul vagy 

sem, hanem az a fontos, hogy távlatban, az örökélet távlatában tudja szemlélni a 

mulandó világot is. 

2. Rajtam kívül mindenki csak tüneti kezelést tud adni. Akit nem az Én Lelkem 

irányít, gyógyíthatja ugyan a testet, de amikor találkozni fog Velem, bizony, hallani 

fogja Tőlem e szavakat: „Távozzatok Tőlem...!” (Máté 7:23). 

Ha olyan gyógyítóval kerülsz kapcsolatba, akiről úgy látod, hogy nem Engem 

képvisel, akkor sem kell gondban lenned mindaddig, amíg bűnre nem csábít. Mint 

tudod, beteg orvos is tud gyógyítani. Ha így fogadod a terápiát, akkor lelkedben, hited 

által, a kapott tüneti kezelést ki tudod egészíteni. 

Meg kell tanulnod harmonikusan kezelni e két ellentétnek látszó kijelentést: 

Minden betegség meggyógyítható, és mindannyian halálosan betegek vagytok már 

születésetek óta. A testi halál ellen nincs orvosság! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 



2232. SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI! 

Kérdező: 

Mit kell tennem, hogy újjászülessek? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Minden vágyam az veled kapcsolatban is, hogy újjászüless, mivel e nélkül nincs 

üdvösség (János 3:3)! Részedről nem kell semmi mást tenned, mint azt, hogy elfogadj 

Engem Uradnak, Megszabadítódnak. Ha ezt komolyan megteszed, akkor jegyezd be 

magadnak ezt az eseményt, mint életed legfontosabb döntését! Legyen e nap számodra 

életed legnagyobb ünnepe, és ha havonta nem is, de legalább évente komolyan 

ünnepeld meg e napot. Komolyabban, mint testi szülinapodat! 

Amikor Engem valóban elfogadsz, akkor lélektani törvény, hogy fájlalod előző, 

Nélkülem eltöltött életedet. Ez egy benned átélt szülési fájdalom! De ebbe nem szabad 

nagyon beleragadnod, és semmi értelme, hogy többször is felidézd magadban előző 

életed botlásait! Úgy kell tenned ezzel is, mint egy olyan betegséggel, amelyből 

meggyógyultál. Értelmetlen lenne folyton rágódnod miatta, ha egyszer már nincs! 

Abban biztos lehetsz, hogyha te az előbbieket megteszed, akkor a Szentlélek 

azonnal megajándékoz az újjászületés kegyelmével! Istent nem lehet nagylelkűségben 

felülmúlni, és Én azért jöttem közétek, hogy mennybemenetelem után bennetek 

boldogító módon éljek tovább a Földön. Amit az újjászületett Pál mondott: „Élek én, 

de már nem én, hanem Krisztus él bennem!” (Gal. 2:20). Ezt neked is el kell tudnod 

mondani, és mindenkinek, aki elfogadott Engem Urának, Megszabadítójának. Ez akkor 

is így van, ha a gyakorlati életben ezt még nem tapasztalod egyértelműen. Minden 

újjászületett gyermekemben hagyok olyan terheltségeket, amelyek segítik őt abban, 

hogy alázatos maradjon, s érezze, hogy nem ő lett tökéletes, hanem az Én szeretetem 

nagysága mutatkozott meg az újjászületése által. 

Az újjászületés olyan, mint amikor a kiscsirke kijön a tojásból. Kell ehhez saját 

erejének próbálkozása, de az a világ, ami várja, nem tőle van, hanem Tőlem! 

Te már benne élsz az újjászületés folyamatában! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2233. ELŐZŐ ÉLETEMRŐL ÉS JELENEMRŐL 

Kérdező: 

1. Bal latorként láttam magam álmomban. 

2. Családalapításról kérdezem a HANG-ot. 

3. Hogyan védekezzem a sötét erők ellen? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Te azzal a latorral azonosítod magadat, amelyik nem tudott hinni Bennem, 

mikor a kereszten egymás mellett függtünk. Ne azonosítsd magadat vele! Velem 



azonosítsd magadat! Benned élek, és az a vágyam, hogy ezt örömnek, benső békének, 

tehát boldogságnak éld meg! Nem tudom helyeselni, amikor valaki – bizonyos 

értelemben – állapotszerű bűntudatban éli le az életét! Nem azért jöttem közétek, hogy 

a múltat bogarásszátok, hanem azért, hogy a jelent, az Én segítségemmel, 

megszenteljétek! 

Nagyon sajnálom, hogy a reinkarnáció felismerése sok emberben nem azt 

eredményezi, hogy felszabaduljon, hanem azt, hogy vezekeljen! Bár megértenétek, 

hogy a jelen problémáinak felvállalása azzal az elhatározással, hogy a szeretetben való 

növekedést és a szeretni tanítást kell előtérbe állítani, tehát a szolgáló szeretetet, nem 

könnyítik azok a vezeklések, amelyeket bárki vélt vagy elképzelt előző életének bűnei 

miatt vállal magára! Bűnöket nem lehet jóvátenni, és nem is kell! Kinőni kell a 

bűnökből! Kinőni kell az önzésből, és nem arra törekedni, hogy a múlt önzéseiért a 

jelent megkeserítsétek magatoknak! A szolgáló szeretet nemcsak titeket kötelez, 

hanem Engem is, Istent is! Ezt tudatosítsd magadban! 

2. Kétségtelen, hogy könnyebb annak a keresztje, aki nem vállalja fel a 

családalapítás gondjait. De át kell gondolnod, hogy Isten azt kívánja-e tőled, hogy 

kisebb legyen az áldozatvállalásod, vagy azt akarja, hogy nagyobb legyen az erőd?! A 

nagyobb erőben, tehát az Én erőmben akkor részesülsz, ha Engem választasz. Az 

rendben van, ha azért nem nősülsz meg, mert küldetést érzel olyan feladat vállalására, 

amely szétfeszíti a családalapítás kereteit. De azért, mert skorpió jegyében születtél, és 

te főnixmadár akarsz lenni, hát ezért nem érdemes a könnyebbik keresztet vállalnod. 

Ha úgy pereg életed, hogy nem jön össze a házasság, hát persze, hogy nem 

érdemes erőltetni. De ne gyárts ehhez ideológiát! 

Van olyan, hogy valaki lemond a házasságról Értem, de azt semmiféle barátsággal 

sem cseréli fel, hanem minden idejét és erejét arra állítja be, hogy megvalósuljon 

benne és általa az Isten országa! De ez valami egészen más, mint ami a te leveledből 

kiolvasható! 

Neked nem azért kell küzdened a lehúzó testi és egyéb vágyak ellen, mert skorpió 

jegyében születtél, hanem azért, mert ember akarsz lenni! Nincs ember a világon, 

bármilyen jegyben született is, akinek ne kellene küzdenie a test kívánsága, a szemek 

kívánsága és az élet kevélysége ellen. A kéjvágy, bírvágy, uralomvágy mindenkit 

megpróbál magával ragadni, és mindenki úgy gondolja, hogy őt különösen! Ehhez 

általában meg is szokták találni azt az ideológiát, amivel bizonyítványukat többé-

kevésbé, legalább maguk előtt, érthetővé tudják tenni. 

Arra kérlek szeretettel, hogy higgy elszántabban abban, hogy benned élek! 

3. A sötét erőktől nem kell félned! E sötét erők félnek tőled, ha te valóban 

befogadsz Engem, és életed legfőbb döntésének azt tartod, hogy Mellettem döntöttél. 

Ne feledd: Isten plusz egy fő mindig abszolút többség! Ez azt jelenti, hogy te a 

Győztes oldalán állsz, ha ragaszkodsz Hozzám! Életednek nincs egyetlen olyan 

pillanata sem, amikor nem dicsőíthetnéd Isten, mivel boldogító módon él benned! 

Kedves Barátom! Örülök neked! Örüljünk egymásnak! 

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 



2234. SZÜLŐ-GYERMEK KAPCSOLATRÓL 

Kérdező: 

1. Jó, hogy visszahúzódtam leányomtól? 

2. Hogyan reagáljak egy velem nem egy utat vállaló megkeresésére? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Az mindig jó, ha egy szülő le tud válni gyermekéről. Az nem jó, ha egy szülő el 

akarja fogadtatni magát gyermekével! 

Az a benső szabadság, amely az Én Lelkemnek hatékony jelenlétét teszi lehetővé 

(2Kor. 3:17), nem akar senkit befolyásolni azért, hogy a másik akaratát a saját 

akaratához igazítsa. Ha valaki Hozzám igazítja akaratát, akkor előbb-utóbb rá fognak 

kérdezni azok, akik nem ezt teszik, hogy ezt ő miért látja jónak. Ilyenkor van arra 

lehetőség, hogy gyümölcsöt termő tanács hangozzék el! 

Erre a szabadságra törekedj (számold fel megkötözöttségeidet), és akkor a 

Szentlélek, aki a kapcsolatok Lelke, elvégzi a többit! 

2. Ha valaki Hozzám tartozik, akkor többszörösen is meg fogja tapasztalni azt, 

hogy egy egyoldalú vallásháború előidézője. Azért egyoldalú, mert ő nem indít harcot, 

és azért ő az előidézője, mert a másik felet megtérésre szólítja fel. Márpedig aki nem 

akar Hozzám csatlakozni, az nem fogja sokáig háborítatlanul szemlélni azt, aki őt 

megtérésre szólította fel. 

A finomkodásnak, az ügyeskedésnek e téren nincs semmi értelme. Egyértelműnek 

kell lenned! Akinek van lehetősége arra, hogy megvalljon Engem az emberek előtt, és 

akár taktikai okokból, akár más miatt nem teszi ezt meg egyértelműen, az az 

istentagadás bűnét követi el. Bizony, igaz: „Bűnösök közt cinkos, aki néma!” 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

2235. A HELYES IMÁRÓL 

Kérdező: 

1. Imáimmal segítségére vagyok Máriának? 

2. Nincsenek megelégedve fejlődésemmel. Igazuk van? 

3. A halál angyaláról kérek véleményt! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nincs meg nem hallgatott ima! Amikor valaki imádkozik, akkor olyan 

szeretetenergiát termel, teremt, amely mással nem pótolható, ha imája nem 

pótcselekvés. A helyes imádság az ég összes angyalainak – élükön Máriával – imáival 

kapcsolja össze a Földet. 

Akkor pótcselekvés egy ima, amikor valaki tehetne valamit egy ügy érdekében, de 

inkább imádkozik, semmint cselekedne. És akkor helyes, ha az imádkozóban olyan 



benső energiákat ébreszt fel, amelyek hatására az imádkozó képes messze erején felüli 

szeretetszolgálatra, feladatok vállalására is. 

A helyes imádság tehát elsősorban az imádkozón mutatja be áldásos hatását. 

Mindenkinek olyan az élete, amilyen az imája! 

2. Mások véleményének helyességét, okát, azoktól kell megkérdezned, akiknek a 

véleményét fontosnak tartod. Ha megkérdezted őket, akkor már a te feladatod az, hogy 

eldöntsd, helyénvaló vagy nem helyénvaló a véleményük. Azt mindenképpen tudnod 

kell, hogy a leghitelesebb fórum önmagadról a saját lelkiismereted! 

3. Halál angyala az angyalvilág oldaláról nincs is! Nincs, mert amit ti halálnak 

neveztek, az valójában annak a megkezdett örökéletnek folytatása egy másik 

dimenzióban, amely akkor lett élővé, amikor befogadtatok Engem magatokba, amikor 

igent mondtatok lelkiismeretetek szavának, és ezt az igent hűségesen őriztétek addig a 

pillanatig, amíg nem találkoztatok őrangyalotokkal a földi élet után. 

Tehát akit te a halál angyalának nevezel, az tulajdonképpen a te őrangyalod! Ő 

mindent megtesz a te földi életedben érted, hogy a vele való színről színre történő 

találkozás az örök boldogságod kiteljesedésének folytatását jelentse! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2236. KIK A LELKI SZEGÉNYEK? 

Kérdező: 

1. Mit jelent az, hogy boldogok a lelki szegények? 

2. Anyám látott egy szép hölgyet megjelenni. Ki volt az? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Először is nagyon örülök neked! E kijelentésem: „Boldogok a lelki szegények” 

azt jelenti, hogy nem azok a szegények boldogok, akiknek leégett a házuk vagy elvitte 

mindenüket az árvíz. Azok sem, akiket kiraboltak, kiforgattak mindenükből, hanem 

azok, akik lelkükre, lelkiismeretükre hallgatva segítettek rászorulókat, és így 

szegényítették magukat, így lettek szegények. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogyha valaki a még nála is szegényebbeket 

észreveszi és segíti, az a „lelki szegény”. Aki viszont mindig azon van, hogy másoknak 

jobban megy sorsuk, aki mindig azokra figyel, akiknek több van, mint neki, vágyaiban 

lelki gazdag, és tele van irigységgel és minden olyan szándékkal, hogy elvegye 

másoktól azt, amijük van. 

A döntő tehát az, ki merre néz! Aki a nála szegényebbek felé néz, és itt most 

nemcsak anyagi szegénységről van szó, szó van a szomorúakról, a magukra 

maradottakról és egyéb rászorulókról, aki tehát ezeket észreveszi, az azt éli meg, hogy 

neki még mindig több lelki kincse van, mint emezeknek, és így szeretet él benne ezek 

iránt, és nem irigység. Lelki szegény tehát az, aki a szegények felé fordul! 

Aki mindig a gazdagok felé néz, annak olyan gazdagság ragad lelkéhez, amely 

lehúzza őt a pokol felé. 



2. Mint tudod, az Én Édesanyám, Mária, a ti égi édesanyátok is. Neki megadatott, 

hogy megjelenjen olyankor és azoknak, amikor és akik erre nagyon rászorulnak. A te 

édesanyádnak szüksége volt arra, hogy égi édesanyátok szándéka szerint jelenést 

lásson. Az nem baj, hogy elosont onnan, mert a fontos és döntő az a hatás volt, amit 

Mária kiváltott édesanyádban. 

Nagyon örülök okos gondolataidnak és szíved szeretetének! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2237. MAGAMRÓL 

Kérdező: 

1. Magamról férjemmel kapcsolatban. 

2. Magamról gyermekeimmel kapcsolatban. 

3. Magamról szüleimmel kapcsolatban. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Kérdéseidet megváltoztattam, mivel én nem vagyok pletykás, és arra sem 

vállalkozom, hogy bárkit is leleplezzek mások előtt. 

Én, Jézus, azzal mutatom meg szeretetemet irántatok, hogy arról adok nektek 

információt, amit nektek kell megélnetek, és nem arról, hogy mások milyenek. 

Ehhez még hozzá kell tennem, hogy már régen csak három kérdésre adok választ, 

mivel az eddig megjelent HANG-könyvek olvasását fontosabbnak tartom, mint azt, 

hogy az egyes kérdésekre Én adjam meg a választ. 

Ha átolvassátok HANG-könyveimet, akkor magatok is el tudtok igazodni az élet 

legbonyolultabb kérdéseiben is. Ha pedig mégsem, akkor három kérdésnél többre nincs 

szükségetek, hogy válaszoljak nektek. 

Férjeddel kapcsolatban föl kell szítanod azt az első szeretetet, ami kezdetben 

ráhangolt téged arra, hogy őt válaszd magad mellé egy életre. A hűség nagyon fontos! 

A legfontosabb! Igen, mert csak a partneri hűség segít benneteket ahhoz, hogy 

megértsétek, ember embert képtelen boldoggá tenni, s így Hozzám fordultok, mint 

boldogságotok egyedüli Forrásához! 

Más dolog az, ha valakit elhagy a társa. Lelkem a kapcsolat lelke, és ezért a hűség 

mindig áldásom hordozója marad! Azért az, akit elhagytak, ha élő kapcsolatban marad 

Velem, akkor érzi is áldásom erejét! 

Az áldozatvállalás elől menekülni és az áldozatvállalással szembesülni, ez két 

annyira különböző magatartás, hogy Lelkem csak az egyiket áldhatja meg. Azt, hogy 

melyiket, könnyen eldöntheted! 

Ne akard hát férjedet javítani, hanem használd az ő magatartását olyan tükörnek, 

amelyben reálisan megismerheted magadat. Ha pedig erődet kevésnek gondolod, akkor 

hidd el, hogy az Én erőm a te erőd is, és Én soha nem engedem enyéimet olyan kereszt 

vállalására, amelyet az Én segítségemmel sem tudna hordozni valaki. 



Nem volna Bennem szeretet, ha nem hordoznám azt, aki Értem hordozza 

keresztjét! 

2. Gyermekeidet akkor szereted az Én szándékom szerint, ha nem az ő segítésükre 

koncentrálsz, hanem a szíved békéjének megőrzésére! Én sokkal jobban szeretem őket, 

mint te bármikor is szerethetnéd őket! És ha Én sem tehetek meg helyettük semmit, 

akkor el kell fogadnod, hogy te sem tehetsz meg helyettük semmit. Az a MINDEN 

pedig, amit megtehetsz értük, pontosan az, hogy megéled előttük szíved nyugalmát 

minden körülményben! Ez tömören azt jelenti, hogy szabaddá kell válnod 

gyermekeidtől, ha helyesen akarod szeretni őket. 

3. Szüleidet magad választottad. Ezért valóban ők a te szüleid! Fontos tehát, hogy 

szíved szeretetét először ők érezzék. Egy kályha, ha ég benne a tűz, akkor legjobban 

azt melegíti, aki a kályhához a legközelebb van. Amíg tehát a szülőknek szabaddá kell 

válniuk gyermekeiktől, a gyermeknek mindig tudnia kell, hogy valamiképpen 

gondviselője szüleinek! A TÍZPARANCS negyedik parancsa halálosan komoly dolog! 

E parancs lényegében egyirányú utca, mert akkor is érvényben van, ha a párválasztás 

után elhagyjátok szüleiteket, és házastársatokhoz kell ragaszkodnotok. 

De ehhez feltétlenül szükséges az, hogy a szülő szabaddá váljék gyermekétől! Ezt 

a gyermeknek szüleinek tudomására kell hoznia, és a szülőknek nemcsak tudomásul 

kell venniük, de helyeselniük is kell ezt. Ha ezt nem teszik, akkor képtelenné teszik 

gyermekük számára azt, hogy a gyermek a gyakorlatban kimutassa szeretetét szülei 

iránt! Tehát az egyirányú utca egy kicsit mégsem az! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2238. ÚJJÁSZÜLETTEM? 

Kérdező: 

1. Őrangyalom töltött el boldogsággal, nyugalommal? 

2. 16 éves koromban újjászülettem? 

3. Jó úton haladok barátommal? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Minden olyan pozitív élmény, amely benned megnyilvánul, kapcsolatban van 

őrangyaloddal. Azért őrangyalod, hogy minden lehetőséget felhasználjon érdekedben. 

Mondj gyakran köszönetet szeretetéért, mert így még nyitottabbá tudsz válni, és ő még 

több értékes lelki élményhez segíthet hozzá téged annak érdekében, hogy lelki 

fejlődésed intenzívebbé váljék. 

2. Mindenki akkor születik újjá, ha Engem elfogad Urának, Megszabadítójának. 

Ennek az elfogadásnak annyira komolynak kell lennie, hogy erre rá tudd tenni egész 

életedet. Ez nem jelenti azt, hogy a gyakorlatban is mindig Én irányíthatlak, mivel az 

újjászületés nem szünteti meg automatikusan senkinek sem a megsérült természetét, 

tehát a karmikus sorsvonala mindenkinek ugyanaz marad, de az az új látásmód, amit az 



újjászületés ad, boldogítóan kezelhetővé teszi még a további botladozásokat is. Tehát 

valamiképpen mindig nyitott marad Felém! 

Okos dolog az, ha valaki meghatározott időszakonként újra és újra megismétli azt 

az elhatározását, hogy elfogad Engem Urának, Megszabadítójának. 

3. Az halad jó úton, aki arra törekszik, hogy megértse e szavaimat: „Én vagyok az 

ÚT!” Ha ezt megértetted és magadévá tetted, akkor te jó úton jársz, és mindaz jó úton 

jár veled, aki ezt az utat járja. De aki nem ezt az utat járja, az akár barátod, akár nem, 

nem jár jó úton. Én, mint ÚT, a senkinek soha nem ártás, a mindenkinek mindig 

megbocsátás és a lehetőségek szerint a mindig segítés útjával azonosítottam Magamat. 

Ezt kell vállalnia annak, aki Isten szándéka szerint jó úton akar járni! Az ilyen 

életfelfogás hordozza áldásomat! 

Megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!  « 

2239. TÁRSPROBLÉMÁM VAN 

Kérdező: 

Megtartsam vagy elengedjem társamat? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Feltétlenül engedd el! A benső szabadság annyira fontos ahhoz, hogy helyesen tudj 

szeretni, hogy még akkor is ezt mondanám, ha házastársak lennétek! Minden jónak, 

szépnek nélkülözhetetlen alapja az, amit Pál apostol levelében, a 2-dik Korintusi levél 

3-dik fejezetének 17-dik versében olvasol. Ez így szól: „Az Úr ugyanis Lélek: ahol az 

Úr Lelke, ott a szabadság!” Ennek természetesen a fordítottja is igaz: Ahol nincs 

szabadság, ott nincs az Úr lelke, tehát ahol a szabadság, ott az Úr Lelke! 

Hidd el! Ha Engem teszel életedben az első helyre, akkor Én elő fogom segíteni 

számodra azt a kapcsolatot, amely nem zavart és nehézségeket, nem értetlenséget és 

keserűséget, hanem békét és örömet, távlatba mutató benső nyugalmat és harmóniát 

fog eredményezni benned és körülötted egyaránt! 

Neked is választanod kell az egyiket e két út közül: Szembesülni vagy menekülni! 

Boldoggá válni vagy bódulttá válni! Vagy olyan értelmes, hogy ki tudod találni, Én 

melyik döntésednél várlak! 

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

2240. SZÜKSÉGÜNK VAN ISTEN ÁLDÁSÁRA! 

Kérdező: 

Kérem Isten áldását a HANG-körre! 

HANG: 

 » Kedveseim! 

A bennetek megszólaló HANG és a médiumomban megszólaló HANG egy és 

ugyanaz! A kettő között csupán annyi a különbség, hogy bennetek még sok a 



zavaróállomás, míg médiumomban, az Én Lelkemnek szerepeket kiosztó szeretete 

folytán tisztán szól a HANG-om mindannyiotok javára. 

Örülök, hogy HANG-körré alakultatok, mert nagyon szeretném azt, hogy ti, mint 

HANG-kör, pontosan olyan tisztán tudjátok fogadni HANG-omat, amint a HANG-

könyvek szerzője teszi ezt Lelkem hatására. Ennek a vágyamnak három feltétele van: 

1. Nem szabad engednetek, hogy a széthúzás szelleme gyökeret verjen közöttetek. 

Ezt úgy éritek el, hogy – külön-külön – lelketek mélyén erősítitek magatokban azt a 

meggyőződést, hogy legalább annyira szeret itt benneteket minden jelenlévő, mint ti 

őket! Tehát nem lehet semmi alapja a sértődősködésnek! 

Bátran mondhatja tehát bárki azt, amit gondol, mert tudja, hogy bárhogyan 

reagálnak a többiek, az mindig szeretettől indíttatva fog történni! 

2. A másik feltétel, hogy külön-külön imával és tanulással kell készülnötök 

összejöveteleitekre! Tehát mindig kell hogy mindegyikteknek legyen valami a 

tarsolyában, amit a többiek épülésére szívesen közkinccsé tesz, ha ezt a többiek 

kívánják! 

3. A harmadik feltétel pedig az az őszinte szándék külön-külön mindegyiktekben, 

hogy inkább tanulni akar itt, mint tanítani. Tehát feltétlenül gazdagabban fog innen 

elmenni, mint ahogy ide jött! 

Ha e három feltételt komolyan veszitek, akkor tapasztalni fogjátok, hogy Lelkem 

médiuma lett e HANG-kör. 

Megáldalak benneteket SZÍVEM SZERETETÉVEL 

és az ALÁZATOS HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2241. BOLDOGÍTÓ KAPCSOLATRÓL 

Kérdező: 

1. Hiszek a boldogító kapcsolatunkban. 

2. Családi kapcsolataimról kérdezem a HANG-ot. 

3. Kérem további életemre áldásodat! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Ember és ember közötti boldogító kapcsolat csak bizonyos feltételek között 

jöhet létre. Alapelv az, hogy másnak boldogtalanságán senki boldogsága nem épülhet 

fel! Ez a NAGY EGÉSZNEK olyan szikla-törvénye, amelyet senki a világon soha meg 

nem változtathat! Feltétlenül csak ebből az alapból lehet kiindulni, ha hinni akarsz 

bármiféle boldogító kapcsolatban. 

A gyakorlatban ezt azt jelenti, hogy csak Isten és ember boldogító kapcsolatából 

nőhet ki ember és ember között boldogító kapcsolat. 

A boldogságot a Földön soha nem lehet az élvezet mérlegén mérni, mivel a Föld 

soha nem lesz Mennyország! Itt a boldogság alapja mindig áldozatvállalás annak 

érdekében, hogy hűtlenséggel soha ne lehessen vádolni téged! 



Az Én Lelkem annyiban is a kapcsolatok Lelke, hogy nem ismer elhagyást! Más 

az, ha valakit elhagytak! Lelkem mindig csak azzal tud azonosulni, akit elhagytak, és 

soha azzal, aki mást elhagyott! 

Ha a fentieket komolyan átgondolod, akkor egyértelművé válik előtted az, hogy az 

áldás és az átok között melyiket választottad. A kettő összekeverhetetlen! 

2. Mivel minden kapcsolat lényege az, hogy az érintettek miként vannak 

kapcsolatban Velem, ezért a szülő-testvér kapcsolatokban is az a legfontosabb 

feladatod, hogy a Velem való kapcsolatod legyen tiszta és rendezett. A többi már nem 

a te asztalod! E téren is, mint minden kapcsolat terén, a döntő nem az, hogy érted 

mennyi áldozatot vállal a másik, hanem az, hogy te mennyi áldozatra vagy képes 

Értem! 

3. Minden vágyam az, hogy áldásom kísérje utadat. De ennek megmásíthatatlan 

feltétele az, hogy Én abszolút első legyek az életedben. Ez annyit jelent a gyakorlatban, 

hogy nincs második! Ezt már kétezer évvel ezelőtt nyilvánvalóvá tettem, amint 

olvashatod Máté 10:37-ben. 

Amikor a HANG válaszaiban áldásomat küldöm a kérdezőre, akkor ez az áldásom 

annyiban lehet gyümölcsöző, amennyiben e feltétlen feltétel – tehát az, hogy abszolút 

ELSŐ helyre kerülök a kérdező életében – megvalósul. A szerepkiosztáson kívül 

Lelkem csak együttműködni tud veletek, s nem tehet meg semmit nélkületek! Nem 

bábui, hanem partnerei vagytok Lelkemnek! Ez számotokra felelősség és kitüntetés 

egyaránt! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2242. FÉLEK A SZELLEMEKTŐL. 

Kérdező: 

1. Érzem a szellemeket, és ilyenkor félek. 

2. Hogyan küldjem el azokat a szellemeket, akik nem akarnak távozni? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Őrangyalod felülmúlhatatlanabbul nagyobb erőt képvisel, mint az összes ártó erő 

együttvéve! Legalább odáig juss el, hogy csinálj úgy, mintha ezt elhinnéd! Így tudod 

gyakorlati valósággá, érzékelhetővé emelni az őrangyalodból feléd áradó isteni erőket. 

Ezek az erők akkor is valóságosak, ha nem éled át őket élő hittel, csak így, 

önmagukban pont azokat a pillanatokat nem tudják feloldottá tenni benned, 

amelyekben rád tör a szorongás. 

2. Leghatékonyabban akkor sugárzod ki magadból a téged és mindenkit áldásosan 

érintő égi fényt, ha dicsőítő imába kezdesz. Ha el kezded mondani azt, amit az 

angyalok énekeltek első karácsony éjszakáján: „Dicsőség a magasságban Istennek, és 

békesség a földön a jóakaratú embereknek!” Ha ezt ismételgeted hűségesen, akkor 

minden ártó erő elmenekül tőled, mert az ilyen dicsőítést ezek nem bírják elviselni. Ha 

pedig ilyen dicsőítő ima után sem érzel megkönnyebbülést, akkor tudnod kell, hogy 



nem ártó erők, hanem idegzeted játéka szórakozik veled. Ha így van, akkor 

gyógyulásért kell folyamodnod őrangyalodhoz, mert nála jobb szellemi vezetőd itt a 

Földön nincs! 

Örülnék, ha örömömet át tudnám adni neked, de ehhez az szükséges, hogy a 

szolgáló szeretetet vedd nagyon komolyan! Sokkal komolyabban, mint a különböző 

meditációkat. Mindenki a szeretet, a szolgáló szeretet mérlegén méretik meg, és nem 

azon, hogy hogyan és mennyit és mit meditált. 

A hit és a hiszékenység között ég és föld a különbség! Akkor élsz hitből, ha hiszed 

azt, hogy el tudsz fogadni Engem Uradnak, Megszabadítódnak. Akkor vagy hiszékeny, 

ha ennek ellenére nyugtalanná válik a lelked. Igen, mert ilyenkor valaminek olyan erőt 

tulajdonítasz, amit annak Isten nem adott. Ez pedig nem más, mint babona! 

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

2243. ISTEN AZ ÉLET URA! 

Kérdező: 

1. Ki segített nekem, hogy még élek? 

2. Sok csillag van a tenyeremen. 

3. Szeretnék nyugodtabb lenni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Valóban az átlagnál több, nagyobb erők álltak rendelkezésedre eddigi életed 

folyamán. Ez nem személyválogatás Isten részéről. Csupán arról van szó, hogy 

felvállalt szereped ezt tette szükségessé, és a szerepeket kiosztó Isten mindig bőkezű. 

Te pedig nem éltél vissza, nem pazaroltad el a kapott kegyelmeket, ezért a földi 

életedben szíved békéje, Lelkem ereje eddig is és ezután is képesít téged arra, hogy jól 

tudd kezelni a külső nehézségeket. 

2. A tenyeredben lévő csillagok nem szükségszerűen jelentenek rosszat. Az még 

nem rossz önmagában, ha valakinek gyakran kell életfontosságú döntéseket hoznia. 

Főleg akkor nem jelentenek rosszat az ilyen helyzetek, ha olyan őrangyal és angyali, 

szellemi kör kíséri valakinek földi útját, mint a tiédet. Ez szintén nem 

személyválogatást jelent a szellemvilág részéről, hanem azt jelenti, hogy a te 

sorsvonalad kevésbé terhelt, mint a legtöbb embertársadé. 

3. A földi élet soha senkinek nem jelentheti a Mennyországot! Bizonyos 

nyugtalanság, békétlenség minden földi halandót végigkísér azon az életpályán, 

amelyet emberi életnek neveztek. Amint tükörsima tenger nem létezik, mert mindig 

van a felszínen bizonyos hullámzás, ugyanígy, még a legtökéletesebb ember is, 

bármennyire nyugodt, csendes és békés lenn a mélyben, a felszínen feltétlenül 

gondokkal, nehézségekkel, gyakran szorongásokkal, nyugtalanságokkal éli meg földi 

életét. Csak a szívben lehet Mennyország a Földön! Kívül inkább pokol! 

Nem ijesztgetni akarlak, hanem bátorítani! Ezért mondom, hogy légy szabadabb 

gyermekeidtől, vagyis légy jobban olyan, aki Értem, Velem és Bennem él azzal a 



benső szabadsággal, amely képes leállítani benned a fölösleges aggódásokat családod 

tagjai miatt. Az ő Istenük is Én vagyok, és ők is az Én gyermekeim! 

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

2244. SIKERÉLMÉNYRE VÁGYOM! 

Kérdező: 

Hogyan lehetünk eredményesebbek? 

HANG: 

 » Gyermekeim! 

Mindaddig, amíg a jó szándék mellett a nyitottság jellemez benneteket, Lelkem 

segíteni tud nektek abban, hogy fejlődni tudjatok, és Lelkem gyümölcseit 

megtapasztaljátok. 

Sokkal nagyobb hangsúlyt kell tennetek a Lélek gyümölcseire, mint a Lélek 

adományaira! A Lélek gyümölcseit megtaláljátok Pál apostol által a Galatákhoz írt 

levél 5:22-23-ban: „Szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, 

szerénység, önmegtartoztatás és tisztaság.” Ezek közül egynek sem szabad hiányoznia! 

Ezek csak együtt jelentik azt, hogy Lelkem dolgozik bennetek, általatok, veletek! 

Csak akkor remélhetitek, hogy az ősellenség nem tud kikezdeni benneteket, ha van 

reggeli és esti imátok. Egyénileg! Csak az a közösség egészséges, amelynek minden 

egyes tagja arra törekszik, hogy Velem élő kapcsolatot tartson fenn! 

Fontos, hogy a reggeli és esti ima az előbb felsorolt gyümölcsöket igyekezzen 

karban tartani! 

Bízzatok a szívetekben lévő jelenlétemben (János 14:23) és tanuljatok! Az Én 

kegyelmem csak abba az irányba tud hatni, amely irányba az értelmetek nyitott! Én 

tanítani tudlak benneteket, de tanulni helyettetek nem tudok! Mindig legyetek nyitottak 

a JOBB irányába! Higgyétek el, hogy a most meglátott legjobbnál is van jobb! Ez a 

fejlődés törvénye, ez a fejlődés útja! 

A széthúzás szellemének ellene kell mondanotok! Ezt nem az engedelmeskedtetés 

által kell megvalósítani, hanem a tanulékony alázat felvállalásával. A hangsúlyt tehát 

ne arra tegyétek, hogy tanítsatok, hanem arra, hogy tanuljatok. Ez mindegyiktekre áll! 

Csak így lehetek Én a vezetőtök. Engem senki nem sajátíthat ki magának akkor sem, 

ha különböző szerepeket is osztok ki közöttetek! Ti egymásnak testvérei vagytok. 

Nincs alá- és fölérendeltség! Mindenkiben szabadon akarok élni, hogy így az egész 

közösség a sok kicsi lángot, amelyet Lelkem gyújt meg szívetekben, segítsen Nekem 

nagy lánggá összeötvözni, amelyben el tud égni az önzésnek, békétlenségnek, 

széthúzásnak még a gyökere is. 

Mindannyian nagyon fontosak vagytok Nekem mindaddig, amíg az előbb említett 

Lélek gyümölcseit külön-külön érlelitek magatokban! 

Megáldalak benneteket az 

ÁHÍTAT és az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!  « 



2245. JÖVŐMRŐL 

Kérdező: 

Probléma számomra, hogy hol lesz jobb laknunk. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Van egy kialakult, általános emberi szabály, amely szerint a férfinak kell 

eldöntenie, hogy hol lakjon a család. Tehát az asszony akkor tesz helyesen, ha követi 

férjét. 

Mint tudod, amikor Egyiptomba kellett mennünk Betlehemből, akkor az angyal 

Józsefnek jelentette ezt, és nem Máriának. Pontosan ez történt akkor is, amikor 

Egyiptomból vissza kellett térnünk. Még csak nem is az angyal, hanem József döntötte 

el, hogy Názáretbe menjünk! 

Tehát te helytelenül tettél, amikor nem helyeselted férjed döntését a lakásotokkal 

kapcsolatban. Ha most férjed úgy látja jónak, hogy elköltözzetek, függetlenül attól, 

hogy mi készteti erre az elhatározásra, akkor ne kezdj megint ellenkezni, hanem 

mondd meg neki, hogy te már itt is és ott is jól akarod érezni magadat, és fel akarsz 

zárkózni az ő döntése mellé. Meg kell vele értetned, hogy neked nem az az érdekes, 

hogy hol laktok, hanem az, hogy mellette légy, és ahol ő van, te ott akarod szebbé tenni 

az életét. Ezért vagy a felesége! 

Hidd el, hogy nem neked kell viselned a döntésért a felelősséget! És bármiképpen 

is alakuljanak a dolgok, neked mindig az lesz a feladatod, hogy szíve légy a családnak, 

és ne a feje! Ez egyáltalán nem másodrangú szerep! 

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

2246. NEM VAGYOK URA MAGAMNAK? 

Kérdező: 

1. Spontán kezd mozogni az ajkam. Jó ez? 

2. A családok felbomlásának lehet oka az, hogy az egyik szülő megtér? 

3. Miért szenved jobban az, aki hűséges Istenhez? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Vagy idegkimerültség vagy ártó erők játéka veled az, ha spontán kezd mozogni 

az ajkad. Ha ezt észleled, legjobb, ha legalább gondolatban kezded dicsőíteni Istent. Ha 

ártó erők vannak jelen, akkor azok feltétlenül eltávoznak, mert az Isten dicsőítésének 

valósága rövid időn belül kibírhatatlanná válik számukra. Ha ezután sem szűnik meg 

ez a szájmozgás, akkor kimerült vagy. Ennek foka különböző lehet, és ezért a 

terápiának is különbözőnek kell lennie. 

2. Lehet olyan, hogy valaki elfogad Engem Urának, Megszabadítójának, és ennek 

eredményeként elhagyja őt társa. Lehet, ha az a társ birtokolni akarja azt, aki megtért. 

Ezt lehet úgy nevezni, hogy egy család felbomlott, de sokkal jobb, ha azt mondjátok 



erre, ami a valós tény. Vagyis azt, hogy az egyik nem bírta elviselni az Én 

jelenlétemet, ezért elmenekült. Ennek egészen más a csengése, mintha csak azt 

mondanátok, hogy egy család felbomlott. 

3. Aki menekülőben van, az bódulatban van. Józanul nem tud sokáig menekülni az, 

akit benső kényszer hajt a menekülésre. Kétségtelen, hogy a látszat szerint egy bódult 

kevésbé szenved, mint az, akit elhagyott. Azért szenved kevésbé, mert nem tudja 

használni az eszét. Minden bódulat erre megy ki! A kocsmák duhajkodó hangulata egy 

kívülről szemlélőben azt a gondolatot ébresztheti, hogy de jó ezeknek, milyen 

önfeledten mulatnak. De ez a felszín! 

Amikor te azt észleled menekülő férjeden, hogy „éli világát”, akkor azt látod csak, 

hogy ösztönei vezetik, mint bármelyik állatot. A nagy különbség egy ember és az állat 

között ilyenkor az állat javára az, hogy az ő ösztöneit a természet törvényei irányítják, 

míg az ember, akire rá van bízva saját ösztöneinek irányítása, ezt elmulasztotta. Olyan, 

mint mikor a kocsis a lovak közé dobja a gyeplőt. Lehet, hogy jobban rohannak a 

lovak, de egészen biztos, hogy vesztükbe rohannak! 

Kétségtelen, hogy nem jó az embernek egyedül lennie normális körülmények 

között. De hol vannak itt normális körülmények? Amikor a Bibliában e mondat 

elhangzott, akkor a Földön paradicsomi állapot uralkodott! Hol vagytok már ettől!? 

Hány író, költő, intuitív lélek fogalmazott már így: „A pokol nem más, mint a másik 

ember!” És ebben nagyon sok igazság van! 

Hidd el, Én képes vagyok mindenkit pótolni, de Engem soha senki nem tud 

pótolni! Már régen nincs igaza e kijelentésnek: nem jó az embernek egyedül lenni! 

Ennek pontosan a fordítottja az igaz. 

Van egy ősrégi latin közmondás: „Ó beáta solitudó, sóla beátitudó!” = „Ó boldog 

egyedüllét, az egyedüli boldogság!” 

Az egyedüllét nem azonos a magányossággal. Aki engedi, hogy benne tevékenyen 

éljek, az soha sincs egyedül! Nincs, mert az Én jelenlétem valós jelenlét számára! 

Bármit tesztek, mindaddig nyugtalan lesz a szívetek, amíg Bennem meg nem 

nyugszik! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2247. VÉLEMÉNYT KÉREK VALAKIRŐL! 

Kérdező: 

Egy személyről kérek felvilágosítást! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Sem pletykás nem vagyok, sem felelőtlen. Ha másokról jellemrajzot mondanék, 

akkor bizonyos értelemben becstelen lennék, mert azt, amit másról tudok, az ő 

beleegyezése nélkül adnám tovább. Soha nem fordulhatnál Hozzám bizalommal, ha 

tudnád, hogy véleményt mondok rólad másoknak a te tudtod és beleegyezésed nélkül. 



Még Júdás esetében is nagyon vigyáztam, hogy ki ne adjam őt társainak. Ez 

annyira sikerült Nekem, hogy még az utolsó vacsorán is, amikor kijelentettem, hogy 

egy közülük el fog árulni engem, nem Júdásra gondoltak, hanem mindegyik 

önmagában kezdett kételkedni. 

Kedves Barátom! A szeretetnek, okosságnak és óvatosságnak, 

MINDHÁROMNAK EGYSZERRE, mindig együtt kell működnie benned, ha azt 

akarod, hogy erősödjön benned az a felelős magatartás, amelyre aztán mások is 

nyugodtan építhetnek. 

Megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!  « 

2248. EGY ÁLOM MAGYARÁZATA 

Kérdező: 

Egy álom magyarázatát kérem a HANG-tól! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Mint írod, álmodban egy olyan háromszögnek voltál egyik sarkában, amelynek 

másik sarkában egy szentkép és a harmadik sarkában nem tudod, hogy mi volt. 

Hirtelen egy villámszerű FÉNY hatott át. Mindez egy templomban volt. 

Mivel nagy hatással volt rád ez az álom, azért ezzel nem csupán érzelmi világodat 

élted meg képszerűen, hanem ennél sokkal többet. 

A lefektetett háromszög mindig stabilitást jelent, mert mint tudod, egy háromlábú 

szék mindig egy síkot zár be, tehát soha nem billeg. A szentkép a tiszta szellemekkel 

való kapcsolatodat akarta érzékeltetni. A harmadik sarokban lévőre azért nem 

emlékszel, mert nincs benne semmi rendkívüli. Egyszerűen a te hétköznapjaid 

normális életvitele volt ott. S mindez TEMPLOMBAN! 

Drága Gyermekem! Te valóban a FÉNY gyermeke vagy! Tehát nem csupán 

fényben állsz, hanem a FÉNY hordozója lettél! Tehát sugárzod azt! 

Légy hálás ennek az álomnak mondanivalójáért, de készülj fel arra is, hogy azok, 

akik nem szeretnek látni – sokan vannak ilyenek –, azok nem örülni fognak neked, 

hanem ellenkezőleg! 

Rád is illenek hajdan elmondott szavaim: „Ti vagytok a világ világossága!” (Máté 

5:14). De ezzel együtt jár e kijelentésem is: „Aki utánam akar jönni, vegye fel 

keresztjét mindennap!” (Lukács 9:23). És ez is: „Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni 

fognak!” (János 15:20).És ez is: „De bízzatok, Én legyőztem a világot” (János 16:33)! 

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!  « 

2249. LÉTEZIK CSALHATATLAN ISKOLA? 

Kérdező: 

1. Egy iskola azt állítja magáról, hogy csak ők járnak jó úton. 

2. Lesz valaha égi társammal kapcsolatom a Földön? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Sok olyan irányzat van, amelyik azt állítja magáról, hogy ők az egyedüli 

birtokosai a Földön az égi igazságoknak. Ez nem baj. Mindig mindenkinek mindenben 

bizonyos értelemben igaza van. A baj akkor kezdődik, amikor az igazság nevében 

bántani kezditek egymást. Ez azért helytelen, mert Én egyetlen erkölcsi igazságot 

hirdettem és testesítettem meg. Ez az igazság így hangzik: „Szerességek egymást! 

Ahogy Én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást!” (János 14:34). 

Az általad említett szellemi irányzat sok olyan igazságot képvisel, amelynek 

forrása égi eredetű. De ezek az igazságok a lényeget tekintve nem erkölcsi igazságok, 

hanem olyan megállapítások, amelyek különböző információkat adnak nektek a 

szellemvilág életéről. Bár ezek az információk nem egy az egyben fogadhatók el, de a 

ti nyelvetekre mégis lefordítanak valamit abból, amit majd halálotok után látni fogtok. 

(A médium magánközlése: A Rózsakeresztesekről van szó.) 

Nyomatékosan hangsúlyoznom kell, hogy Én mindent átadtam nektek, amit 

tudnotok kell, és ami a lényeget érinti. Ez nem mond ellene annak a kijelentésemnek, 

hogy még sok mondanivalóm lett volna, de azon a szinten, amelyen ti akkor voltatok, 

azokat nem tudtátok volna elviselni. E mondanivalók éppen olyasmikre vonatkoztak 

volna, ami a mindenkire kiterjedő, senkit soha ki nem záró üdvösséget érintette volna. 

Ha akkor erről beszélek, akkor az egész tanításom értelmetlennek tűnt volna előttetek. 

Még ma sem tudjátok elfogadni annak a mérhetetlen szeretetnek valóságát, amiről 

beszéltem, és amit elétek éltem! Még ma is izmusokba akartok gyömöszölni, csak 

hogy uralkodni tudjatok egymáson, csak hogy nektek legyen igazatok. 

2. Szinte lehetetlen Számomra az, hogy az Én személyemet neked a legnagyobb 

öröm- és erőforrásnak ajánljam. Te hivatkozol egy könyvre, amely szerint most nagy 

mennyiségben jönnek földi párjukhoz azok az égi lények, akik öröktől fogva 

elrendeltettek arra, hogy örökké földi párjukkal éljenek majd ezután. Nem csaphatlak 

be! Ilyen égi lények nincsenek! Én vagyok a szőlőtő és ti a szőlővesszők! Vagy 

Általam, Velem és Bennem, vagy sehogy! 

Hidd el, hogy a földi életed akkor boldogító, ha olyasmivel töltöd ki, amire halálod 

óráján boldog örömmel fogsz visszagondolni! Ennek az órának eljövetele a 

legbiztosabb! Ezt kell szem előtt tartanod! Ez nem elvisz a realitásoktól, hanem éppen 

az igazi realitások talajára állít téged! Csak az érték, ami az örökkévalóság szemével 

nézve érték. Égi párod helyett inkább lásd meg azt a földi embertársadat, testvéredet, 

ismerősödet, aki rászorul szeretetedre. Ez legyen földi életed leghőbb vágya! 

Nagyon szeretlek! Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2250. JÁTÉKSZENVEDÉLYRŐL 

Kérdező: 

1. Káros játékszenvedélyem van. 

2. Van olyan, hogy éjszaka lebénulok egy időre. 

3. Hogyan választhatom Jézus útját? 



HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Minden játékszenvedélynek forrása a nyerés vágya! Senkit nem fűt az a tudat, 

hogy veszíthet. Csak az, hogy nyerhet! 

Neked arra kell rájönnöd, hogy árt a nyereség! Ha ezt megértetted, akkor valami 

nagyon fontosat értettél meg abból, amit Én, Jézus, elmondtam nektek. Mi ez a nagyon 

fontos? A következő: 

Jaj-okat kiáltottam a nyerőkre, és boldogoknak mondtam a nem nyerőket. 

Mindaz, aki anyagi nyerő a földi életben, még a legártatlanabb esetben is olyanok 

alá játszik, akiknek életében megtapasztalható lesz az az igazság, hogy amit valaki 

könnyen szerzett, azt istentelen formában könnyen el fogja verni. A könnyen 

megszerzett anyagi érték még soha senkit nem tett szentté! Mindazok tehát, akik 

számára szenvedéllyé válik bármilyen szerencsejáték, azok a kárhozat útját nemcsak 

járják, de másoknak is kívánatossá akarják ezt az utat tenni! 

A nem nyerők is csak akkor boldogok, ha nem is akarnak nyerők lenni a 

mulandóság palettáján. Tehát legbelül kell rájönnie mindenkinek arra, hogy mit jelent 

e kijelentésem: Senki nem szolgálhat két úrnak! (Máté 6:24, Lukács 16:13) 

Nem akkor vagy képes tehát szakítani ezzel a szenvedélyeddel, ha egy nagy 

elhatározást teszel ezzel kapcsolatban, hanem akkor, ha értelmes ember lévén belátod, 

mennyire ártasz magadnak és másoknak is, ha folytatod e szerencsejátékot. Azt kell 

belátnod, hogy lélekben akkor is veszítesz, éspedig nagyon nagyot veszítesz, ha a 

külső szemlélő azt látja, hogy nyertél! 

2. Nem bénít le téged senki éjszaka. Olyan érrendszeri probléma okozza az ilyen 

lebénulásaidat, amelyek okos terápiával, testhelyzet-változtatással kezelhetők. 

3. Nekem, Jézusnak, szívügyem az, hogy benned otthonra találjak! Ennek 

legnélkülözhetetlenebb eszköze az olyan imádság, főleg a reggeli imádság, amely által 

meg tudom világosítani előtted, hogy mit és hogyan kell tenned az elinduló napon. 

Én soha nem kívánok olyan rendkívüliségeket, amelyek valami nagy, hősies 

vállalkozást jelentenének. Még az sem olyan, amikor arra kérlek benneteket, hogy 

legyetek olyan tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes (Máté 5:48)! Ilyenkor 

sem kívánok mást, mint azt, hogy legyetek természetes emberek! Mert amint a 

mennyei Atya nem lenne tökéletes Atyátok, ha nem cselekedne természete szerint, úgy 

ti sem lehettek igazán tökéletes gyermekei olyankor, amikor természetellenesen 

cselekedtek! 

Amint az Istennek, úgy az embernek is a SZERETÉS a természete. Tehát a 

nemártás, a megbocsátás és a segítés. Ezt az életformát kell az imáidban beleültetned 

szíved-lelked mélyébe! 

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 



2251. JÉZUS SZÓL HOZZÁM? 

Kérdező: 

1. Ki az, aki szól hozzám? 

2. Jézusért mindenre képes vagyok. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ha azt mondom, hogy Én szólok hozzád, ez csak részben igaz. Ha azt mondom, 

hogy nem Én szólok hozzád, ez is csak részben igaz. Igen, mert lelked antennáján 

keresztül nemcsak Én szólhatok. Neked meg kell tudnod állapítani azt, hogy mikor 

szólok Én, és mikor van olyan, hogy zavaróállomás szólal meg benned. 

Három utat kell vállalnod ahhoz, hogy meg tudd különböztetni az Én, Jézus, 

szavaimat mások szavaitól. 

Az egyik út ez: Naponta kell kérned a szellemek megkülönböztetésének 

adományát. A másik út az, hogy tanulmányoznod kell az evangéliumaimat. A 

harmadik út az, hogy rendre kontrolláltatnod kell a hallottakat, és vállalnod kell azt, 

hogyha valaki Rám hivatkozva a Bibliával, főleg evangéliumaimmal alátámasztva 

okosabbat vagy ellentéteset mond, mint amit te magadban hallottál, akkor legyen 

benned annyi alázat, hogy le tudd cserélni azt, amiről korábban azt hitted, hogy Én 

mondom, azzal, amit Rám hivatkozva, tehát az evangéliumaimmal alátámasztva 

cáfolatként kapsz. 

2. Nagyon örülök annak, hogy tiszta és feltételek nélküli szándékkal Értem, 

Jézusért, akarsz élni. Hidd el, így élek Én is érted! Imádkozz, hogy olyan prófétaiskola 

alakuljon országotokban, amelynek te is hasznos tagja, Lelkemnek majdan tiszta 

csatornája tudj lenni! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

2252. IDEGÖSSZEOMLÁS SZÉLÉN ÁLLUNK 

Kérdező: 

1. Anyám idegösszeomlást kapott, mert meglopták. 

2. Én is összeroppanok, ha nem tudunk rajta segíteni. 

3. Nem tudtam kihordani gyermekemet. Miért? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Édesanyád azzal, hogy idegösszeomlást kapott, egyértelművé tette önmaga 

számára is, hogy az az alap, amire eddigi életét építette, valahogy nem olyan anyagból 

készült, amihez Nekem sok közöm lenne! 

Te azt mondod, hogy édesanyád sokat imádkozott. Ezeknek az imáknak nyilván 

nem az volt a célja, hogy ő Hozzám igazodjék, hanem az, hogy Én igazodjam hozzá! 

Ha ő Hozzám akart volna igazodni, akkor nemcsak idegösszeomlást nem kapott volna, 

de még dicsőíteni is tudta volna Isten azért, ami vele történt. 



Gondolj árpádházi Erzsébetre! Őt nem csupán megrabolták, hanem apró 

gyermekeivel együtt kizavarták otthonából férje halála után, és ő nem 

idegösszeomlással válaszolt erre, hanem hálás szívvel dicsőítette Istent, hogy Hozzám 

hasonló sors érhette őt. 

Akik  komolyan Hozzám akartak tartozni földi életükben, azok mindig 

megerősödtek idegileg. Csak azok, akik az általuk elképzelt istent összekeverték a 

valódi Istennel, azok mentek tönkre. De ezek önmaguknak készítették ezt elő, mivel 

nem Rám, Jézusra, a Sziklára, építettek, hanem a mulandóság homokjára. 

Édesanyádnak most is lehetősége van a gyógyulásra, vagyis a megtérésre, vagyis 

arra, hogy vállalja az irgalom rendjét. Csak azok, akit tudnak irgalmasok lenni, csak 

azok, akik tudnak megbocsátani, csak azok, akiktől ha valamit elvesznek, akkor még 

azt is odaadják, ami megmaradt, csak azok mondhatják, hogy komolyan Hozzám 

akarnak tartozni (Máté 5:38-42). Mert azok már itt a Földön szívükben békét, odaát 

pedig az örök boldogságot kapják osztályrészül. Ha elolvasod az előbb zárójelben 

jelzett szentírási részt, akkor megértesz Engem. 

2. És megérted azt is, hogy te hol tartasz! Mert senkinek sincs Isten országában 

külön mércéje. Még Nekem is el kellett veszítenem földi életemet, éspedig 

kínkeservesen, hogy megnyerjem az örökéletet (Lukács 24:25-26). 

Drága Gyermekem! Hidd el, még egy pogány szájából is bántóan hangzik, ha azt 

mondja, hogy tönkremegy, ha meghal az anyja! Hogyan gondolod? Szeretnélek 

megérteni! Nem tudlak! Hol élsz lélekben? Miből? Belőlem nem, az biztos! 

Nagyon szépek kérlek, térj meg, amíg nem késő! Fogadj el Engem olyannak, 

amilyen vagyok, amilyennek megismerhetsz a Szentíráson keresztül! Az ajtódnál állok 

és kopogtatok! Csak Általam, Velem és Bennem találod meg szíved nyugalmát, és nem 

anyádban! 

3. Akit nem tudtál kihordani, az nem azért nem maradt meg, mert még nem érett 

meg arra az idő, hogy ő itt maradjon. Ó, nem! A szellemvilágban sokkal nagyobb a 

tisztánlátás, semmint ilyen melléfogás lehetséges lehetne! 

Ő nem maga miatt jött le a Földre, hanem miattad, miattatok! Te leckét kaptál 

abból, hogy mit is jelent az, ha valaki életet kap, és ez aztán elmegy tőle. Neked kell 

ebből megtanulnod, hogy egyedül az Isten a lényeg! És ez az Isten le nem fizethető! Át 

nem alakítható, meg nem manipulálható! 

Ez az Isten valóban boldogító Isten, de csak azok számára létezik, akik úgy 

akarnak boldogok lenni, ahogyan ez az Isten számukra ezt kijelölte. Mindaddig, amíg 

akaratotokat nem igazítjátok Hozzá, boldogtalanok maradtok, mert Isten nem teheti 

meg, hogy másképpen legyetek boldogok, mint ahogy Ő ezt számotokra elrendelte. 

Nem teheti meg, hogy boldogok legyetek, ha nem Őérette éltek. Isten a legnagyobbra, 

Önmagára teremtett benneteket, és mindaddig nyugtalan marad a szívetek, amíg Benne 

meg nem nyugszik! Ez az Ő legnagyobb ajándéka felétek! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 



2253. KERÜLHETEK BAJBA A JÓ ÚTON IS? 

Kérdező: 

1. Jó úton haladok? 

2. Hogyan másszak ki a magam által ásott veremből? 

3. Amit vállaltam, teljesíthetem-e? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Már nagyon sok helyen közöltem veletek, hogy Én vagyok az Út! Engem, mint 

UTAT, naponta vállalnotok kell, ha Istenhez közelíteni akartok! Ahhoz, hogy útként 

megismerjetek, olvasnotok kell vagy az evangéliumokat, vagy a HANG-könyveket, 

mert senkinek sem tudom tölcsérrel a fejébe, és főleg nem a szívébe beleönteni a 

nemártás, a megbocsátás, a másokon segítés napi programját egyszer s mindenkorra! 

Minden áldott nap külön-külön kell ezt Velem megbeszélnetek, ha valóban Velem 

akarjátok élni földi életeteket, ha az Én utamat akarjátok vállalni, ami az igazság és az 

élet! 

2. Semmit nem lehet felelőtlenül elintézni. Mindent csak felelősséggel, tehát 

szembesüléssel, és nem meneküléssel lehet megoldani. Amint az ételt is szét kell rágni 

ahhoz, hogy emészthető legyen, úgy a problémákat is minél jobban darabokra kell 

szedned, ha uralni, kezelni akarod azokat. Mindig azt a lépést kell tisztán látnod, amit, 

mint első lépést, meg kell tenned. Jó lenne, ha már nagyon ismernéd e mondásomat: 

Érted és veled mindent, de helyetted semmit! 

Minden veremből ki lehet mászni, minden problémát meg lehet oldani, ha valaki 

nem félti az életét. 

3. Csak olyan vállalkozásra adhatok garanciát, amelyet Velem előbb megbeszéltél, 

és együtt indultunk el annak végzésére. Más vállalkozásodban is Veled vagyok, de 

olyan sikert, amely csak a mulandó élet keretei között mutatkozik, nem tudok ígérni! 

Az igazság kedvéért meg kell mondanom, hogy Velem csak olyan vállalkozások 

vállalhatók, amelyek földi hozamától szabadok vagytok. Ezt fogalmaztam meg Máté 

által a 6:25-től 34-ig tartó részben. 

Megáldalak a BÁTORSÁG és a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2254. KAPCSOLAT-PROBLÉMÁM VAN 

Kérdező: 

1. Mit tegyek azzal, akivel már nem érzem magamat egynek Benned? 

2. Keresztgyermekeimmel és szüleivel mit tegyek? 

3. Vágyódhatom Lélekkeresztségre? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



Nemcsak neked, de mindenkinek mondom: Kulcsszavaitok leveleitekben gyakran 

olvashatatlanok. Ha egy olvasó nem rejtvényfejtő is egyben, akkor ez sok gondot, 

szenvedést, időt jelent az olvasónak. 

Ha a leveleteket az írás után gondosan elolvassátok, akkor magatok is észre 

fogjátok venni azt, hogy ami nektek természetes egy-egy szó értelmezésében, az egy 

kívülálló számára teljesen érthetetlen lehet. Azt nem tehetem meg, hogy 

médiumomnak erre vonatkozóan egy különleges képességet adjak, amely által – ti 

bármilyen olvashatatlanul is írtok – ő könnyedén olvasni tudja leveleiteket. 

1. Meg kell tanulnod nemcsak ragaszkodni, de leválni tudni is! A benső szabadság 

annyiban valós, amennyiben segít feladatokban gondolkodni. Feladatokban, és nem 

személyekben! A túlságos ragaszkodás nem más, mint megkötözöttség. A túlságosan 

könnyű leválás nem más, mint állhatatlanság. E két véglet között a helyes egyensúlyt 

feltétlenül segítek megtalálni. 

Azt viszont tudnod kell, hogy tökéletes megoldás nem létezik a Földön! De létezik 

az, hogy Velem és Általam elviselhetően kezelni tudod problémáidat. 

2. Ahol egy gyermek megkeresztelése előtt nem beszélték meg a szülők a 

keresztszülővel azt, hogy mit is jelent a keresztszülői tisztség, ott utólag a keresztszülő 

nem tud mit tenni. Csak ezt tudom javasolni: Ne engedd, hogy kihasználjanak! Akiben 

Én élek, azt lehet felhasználni, de nem kihasználni! Gyakrabban kell kérned a 

bölcsesség adományát! 

3. Valóban nem azonos az újjászületés a Lélekkeresztséggel. Az újjászületés 

részetekről az Engem elfogadás. Ezt a döntéseteket a legnagyobbnak kell tartanotok 

földi életetekben. Döntésetek nélküli újjászületés nem létezik. A szertartások csak 

akkor értelmesek, ha van mit lepecsételniük. A gyermekkeresztelésnél előlegezve van 

a jövőben meghozott döntésetek. Ennek a megelőlegezésnek ad alapot a szülők és a 

keresztszülők ígérete. E nélkül az egész értelmetlen, sőt szentségtörés! Újjászületés 

nélkül nincs üdvösség! (János 3:3) 

A Lélekkeresztségre vonatkozó ígéretemet megtalálod Lukács 11:13-ban. A 

Lélekkeresztségben a szerepeket kiosztó Isten karizmává minősít bizonyos emberi 

tulajdonságokat bennetek. Tehát meghatározott feladatok elvégzésére kaptok a 

Szentlélek által adományokat! Ezek az adományok nem azonosak a Szentlélek 

gyümölcseivel, amelyeket a Galata levél 5:22-23-ban olvashatsz. 

Van olyan, és nem is ritkán, hogy az újjászületés és a Lélekkeresztség egybeesik! 

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

2255. PROBLÉMA AZ EGÉSZ ÉLETEM! 

Kérdező: 

1. Van kapcsolatunk a földönkívüliekkel? 

2. Kezeltek természetgyógyászok is. 

3. Miért születtem le a Földre? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Minden mindennel összefügg az anyagvilágban. De az erkölcsi rend az más! 

Nem attól lesz jó más, hogy te jó vagy, és nem attól lesz rossz más, hogy te rossz vagy. 

Boldogságod, illetve boldogtalanságod nem függhet mástól, csak tőled! Csak így 

lehettek önmagatokért felelős személyek! A felelősség – a lényeget tekintve – át nem 

ruházható! Sem földönkívüli lények, sem más dimenzió szellemei nem érinthetik 

szívetek békéjét. 

Tisztán kell látnod, hogy amennyire gyengül a hited Bennem, annyira nő a 

hiszékenység benned. Nem akarom, hogy hiszékenyek legyetek, de nagyon szeretném, 

ha valóban hinnétek Bennem, vagyis beengednétek Engem a szívetekbe, mint 

Uratokat, Megszabadítótokat! 

Ez csak akkor valóság részedről, ha komolyan érdeklődsz Felőlem, Jézus felől, ha 

az evangéliumok napi olvasmányaid lesznek. Amíg ezt nem vállalod fel, addig csak a 

felületen akarod tartani a kapcsolatot Velem. Ezt viszont Én nem tudom elviselni. 

Inkább kilépek az életedből! Nem lehet hívőnek és hiszékenynek lenni egyszerre. Nem 

lehet egyszerre két úrnak szolgálni! Hívő az, akit a Szentlélek irányíthat, hiszékeny az, 

akit más erők irányíthatnak. 

2. Valamikor azt mondtam, hogy még ha valami halálos mérget esznek, isznak is 

Enyéim, az sem árthat meg nekik (Márk 16:18)! 

Ha az Enyém vagy, akkor csak olyat engedek meg veled kapcsolatban, ami 

feltétlenül javadra válik. Ez a megváltottságod lényege! Ha különböző földöntúli, vagy 

akár földi, vagy akár szellemi lények árthatnának neked, akkor Én nem mondhattam 

volna azt, hogy „bízzatok, Én legyőztem a világot!” (János 16:33). Hát milyen 

győzelemre hivatkozhatnék, ha még az Enyéimet sem tudnám megvédeni!? 

Ha valóban komolyan veszed azt, hogy Én benned élek (János 14:23), akkor nem 

szorulhatsz te semmiféle pszichés kezelésre. Önmagamnak mondanék ellen, ha nem 

bízhatnának feltétlenül Bennem azok, akikkel a szeretet, tehát a Szentlélek köt össze 

Engem! 

3. Azért születtél le a Földre, mert nem úgy akartál boldog lenni, ahogy azt az Isten 

megálmodta rólad. Én pedig azért születtem le a Földre, hogy Tőlem megtanuld, 

miképpen kell Isten szándéka szerint boldognak lenned! 

Ismét ott vagyunk, hogy rendszeresen kell foglalkoznod Velem! Aki nem vállalja 

az Engem tanulást, az nem lehet a tanítványom! Nem elég tehát Rólam tanulnod. 

Engem kell tanulnod! Erre nagyon alkalmasak az evangéliumaim, a HANG-könyvek, 

és olyan emberekkel való beszélgetések, akik ezekből a forrásokból tanulnak Engem. 

Szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2256. KIK OKOZZÁK A VILÁG PUSZTULÁSÁT? 

Kérdező: 

1. A nők lesznek a világ pusztulásának okai? 

2. Anyagi ügyeim problémáinak naivitásom az oka? 



3. A hitem mellett értő is akarok lenni. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Fatális félreértésben vagy! Pontosan a nők azok, akik az emberi élet fenntartását 

biztosítják! Pontosan ott van a baj, amikor egy nő lemond nőiességéről! Pontosan a 

férfiak azok, akik, mint eddig is mindig, most is pusztulásba viszik a világot! Ha a 

nőkön múlna, soha nem lenne háború, soha nem találtak volna ki atombombát, és főleg 

soha nem dobták volna le városokra ezt a pusztító eszközt. 

Nincs anya, aki férjét vagy gyermekét büszkén küldené embert gyilkolni, más 

anyák férjeit, gyermekeit elpusztítani! Egy értelmes nő sokkal normálisabb annál, 

semmint bíztatná párját olyan földi országért meghalni, ami csak idő kérdése, és úgyis 

elpusztul! Ilyen gőg, ilyen uralkodási vágy csak a beszűkült agyú férfiakban szokott 

megfogalmazódni! 

Eszmeileg a nő a magasabb szint! Ne feledd! Még Nekem is szükségem volt nőre, 

hogy megszülessek. Férfira nem! És amikor valahol üldözik az enyéimet, akkor nem a 

férfiak állnak helyt elsősorban, hanem a nők! 

Nézd végig templomaitokat! Aránytalanul több nő kapaszkodik Istenbe, mint férfi! 

És nem azért, mert gyengébbek, hanem mert több közöttük a bölcs, mint a férfiak 

között! A férfiak az erővilág megtestesítői akarnak lenni legtöbbször. Ez a világ pedig 

annyira távol van Tőlem, hogy semmi közöm hozzá! 

Amíg a férfiak közül csekély azok száma, akik eszükkel és szívükkel egyaránt 

kapcsolatba akarnának lépni Velem, addig a nők el sem tudják képzelni szív nélkül, 

szívbéke nélkül hitük megélését! 

2. Az anyagi világban folyó küzdelem, mint tudod, nem az Én világom! Ezt 

tökéletesen megérted, ha elolvasod Máté 6:25-34 részt. 

Akinek életében Isten abszolút első lehet, ott nincs soha anyagi probléma! Csupán 

annyi hitre van szükség ennek elfogadásához, hogy többet értek a verebeknél! 

3. Nagyon okos dolog, ha érteni is akarsz! Nektek adatott tudni az Isten országa 

titkait (Lukács 8:10). Gondolkodás-átalakításra szólítottalak fel benneteket (Márk 

1:15)! Megváltott csak olyan ember lehet, aki ezt vállalja! Ezt pedig csak 

gondolkodással lehet csinálni! 

Ne nyugodj meg addig, amíg problémáidra értelmileg megnyugtató választ nem 

találsz. Ez is benne van abban a pakliban, amit így szoktam mondani: Első kegyelem a 

természet, a józan ész! Mindaz, ami Tőlem van, ideig-óráig lehet érthetetlen, de soha 

nem lehet értelmetlen! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2257. BÉKÉRE VÁGYOM! 

Kérdező: 

1. Örökre hű akarok lenni Istenhez. 

2. Békességet szeretnék a Földön! 



3. Szeretném, ha házamban is béke lenne! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Gondolom, tudod, hogy ez Rajtam nem múlik. Kell legyen annyi önismereted, 

hogy megértsd e kijelentést: „Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen!” 

Isten iránti hűségedet azáltal biztosíthatod, ha türelmes vagy mások másságának 

elviselésében, és tudatosul benned, hogy Isten sem azért szeret téged, mert jó vagy, 

hanem azért mert Isten jó. Így neked sem lehet szempont az, hogy mások milyenek. 

Fontos, hogy szívedben az Én szeretetemmel úgy éld életedet, hogy csak azt tedd 

másnak, amit szeretnél, hogy veled is tegyenek, és kerülj minden olyan viselkedést, 

főleg beszédet, amit nem szeretnél, ha veled tennének, rólad mondanának. 

2. A Földön csak ott van békesség, ahol Engem elfogadnak irányítónak. Ezzel már 

meg is fogalmaztam, hogy csak az a béke valódi, ami az Én szívemben van. Ezt 

szeretném megosztani veletek. 

A mostani földi élet soha nem lesz Mennyország olyan értelemben, hogy mindenki 

mindenhol szeressen mindenkit az Én szívem szeretetével. De ez nem lehet baj az 

enyéim számára, mivel az ő számukra Én a körülményeknek is az istene vagyok. 

Ennek tudomásulvétele a döntő! Az Én békém nem csupán fegyverszünet. Az Én 

békém annak szívében él, aki tudja, hogy Én valóban legyőztem a világot! Pontosan 

azt a világot, amely meg akarja keseríteni mindazoknak az életét, akik a Földre 

születtek. 

3. A fentiek alapján már tudhatod, hogy a te házadban is csak annak a szívében 

lehet béke, aki befogad Engem. Amint nem lehet senki boldog mások helyett, úgy nem 

lehet boldogtalan sem! 

Egyetlen feladatod van! Saját szívedben megőrizni az Én békémet! Ennek 

biztosítása a reggeli és az esti ima. Ilyenkor kell élő kapcsolatba lépned őrangyaloddal 

és mindazokkal a jó szellemekkel, akik az Én szeretetem ismerői, megélői és 

továbbadói is tudnak lenni! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2258. NEHÉZ FELELŐSEN DÖNTENEM! 

Kérdező: 

1. Félek dönteni, nehogy rosszul döntsek. 

2. Tanuljak vagy a családomnak éljek? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Benső bizonytalanságodnak rejtetten, önmagad előtt saját magad túl nagyra 

értékelése az oka. Nincs bátorságod elindulni, nehogy eless, mintha neked nem 

szabadna elesned! Másnak szabad, de neked nem! 

Ha egyértelműbb lenne benned az, hogy Én mindig képes vagyok felsegíteni azt, 

aki elesik, de képtelen vagyok célba juttatni azt, aki el sem indul, akkor fel tudna 



oldódni benned ez a beteges, rejtett önértékelés, amely mindaddig, amíg megvan, csak 

helytelen döntések létrehozására kényszerít téged. Igen, mert bárhogy döntesz, később 

az kezd bizonyossá válni benned, hogy az a másik döntés, amit a meghozott miatt 

elmulasztottál, jobb lett volna. Így mindig csupa keserűség lesz az életed. 

Ha vállalod azt a gondolkodás-átalakítást, amelyre Márk 1:15-ben kérlek 

benneteket, akkor el fogsz jutni arra a látásra, hogy bárhogyan döntesz, te csak jól 

dönthetsz! Egyszerűen azért, mert az Enyém vagy! Márpedig az Enyéim számára Én a 

körülményeknek is az istene vagyok! 

Aki őszintén ki tudja mondani ezt: „Uram! Befogadlak a szívembe!”, az előtt egyre 

világosabb lesz az, hogy teljesen mindegy, hogy mit tesz, mert a lényeg az, hogy amit 

tesz, azt Velem teszi! Ha pedig valaki valamit Velem tesz, az mindig jól jár! 

2. Annak az asszonynak, akinek van házastársa, annak nem lehet probléma az, 

hogy tanuljon vagy a családjának éljen! Nem, mert e problémának megoldása nem rá 

tartozik, hanem házastársára. Ha nincs férje, akkor az egészen más! De olyankor sem 

támaszkodhat csak saját látására! Kell legyen olyan baráti kör, olyan lelki vezető, 

olyan jó barát, akivel egyértelművé tudja tenni önmagában azt, hogy mit kíván tőle 

Isten. 

Azt te jól tudod, hogy másra nem háríthatod döntéseidért a felelősséget. De azt is 

tudnod kell, hogyha Velem járod életed útját, akkor az Én erőm a te erőd is, és ha 

kéred, akkor feltétlenül megkapod Lelkemtől azt a bölcsességet, amelyre szükséged 

van (Jakab 1:5). 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2259. HALOTT FÉRJEMRŐL ÉS GYERMEKEIMRŐL 

Kérdező: 

1. Meghalt férjemről kérdezem a HANG-ot. 

2. Beteg gyermekeim vannak. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az ne zavarjon, hogy férjed, aki már eltávozott a Földről, nem jelentkezik be 

nálad úgy, ahogy őt a Földön ismerted. De azt tudnod kell, hogy az ő eltávozása a te 

életedet és gyermekeid életét is nagyon segíti abban, hogy Velem jobban kapcsolatba 

kerüljetek. 

Hogyan? Hát úgy, hogy éppen elmenetelével hívja fel figyelmeteket arra, hogy 

nincs itt a Földön maradandó lakása senkinek. Nyilvánvaló, hogy értelemmel ezt 

mindannyian belátjátok, de ahhoz, hogy ez a bizonyosság formáló erővé váljék 

bennetek, bizony kellett hogy elmenjen közületek! 

Maga a mulandó élet akar arra nevelni benneteket, hogy egyre többet 

foglalkozzatok a szolgáló szeretettel. Itt a Földön csak annak van értelme, amit 

egymásért tesztek szeretetből. 



Legalább álmodban szeretnél találkozni férjeddel? Kérd őrangyalodat, hogy 

segítsen neked abban, hogy létrejöjjön ez a találkozás. 

2. Furcsán mondtad el gyermekeidről azt, hogy betegek. Az egyikről azt mondod, 

hogy beteg, de semmi bajt nem tudtak megállapítani róla. Ha így van, akkor honnan 

tudjátok azt, hogy beteg? 

Ha valakinek nincs semmi baja, és mégis betegnek gondolja magát, azt nem lehet 

gyógyítani, mert senkit nem lehet arra rávenni, hogy ne gondolja azt, amit akar. 

Vedd komolyan reggeli imáidat! Nagyon tudom segíteni azokat, akik reggelenként 

szánnak időt arra, hogy összeszedetten imádkozzanak. 

Megáldalak a HŰSÉG és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

2260. LEÁNYOM A LEGNAGYOBB KERESZTEM 

Kérdező: 

Sokat szenvedek leányom miatt. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A földi élet egyik legsúlyosabb problémája számotokra az, hogy a vérségi 

köteléket ápoljátok, ahelyett, hogy lazítanátok! Még az Én édesanyámnak, Máriának, is 

nehéz volt megtanulnia, hogy ne az Én földi sorsom miatt legyen gondban. Egész 

odáig jutottam vele, hogy szinte meg kellett őt tagadnom! Ezt elolvashatod a Bibliában 

a Márk 3:33 részből. 

Te csak addig lehetsz érdekelt leányod életében, ameddig fel nem nőtt, és saját 

lábára nem állt. Te nem szólhatsz bele az ő életébe, mint ahogy a te életedbe sem 

szólhat bele más! Természetesen nem is lehetsz bűnrészes vele. Vagyis, amit 

helytelennek látsz az ő viselkedésében, abban nem segítheted őt. De ő már egy külön 

világ! 

A te szíved békéjét ne leányod viselkedésétől tedd függővé, hanem azt kell 

tudomásul venned, hogy a szíved békéje vagy békétlensége a te hitedről tesz tanúságot 

magad előtt és mások előtt is. Ha hiszed azt, hogy Isten benned él, akkor boldog vagy 

akkor is, ha a leányod bármit tesz, ha nem hiszed, akkor pedig boldogtalan vagy, 

bárhogyan is él a lányod! 

A Mennyország nem leányod által létezik, hanem Énáltalam! Engem kell 

befogadnod magadba, és nem felnőtt lányoddal bajlódnod! 

Te nem akkor imádkozol jól, amikor Istent rá akarod venni valamire, hanem akkor, 

ha hálát tudsz mondani, ha ki tudod fejezni örömödet amiatt, hogy Isteneddel 

beszélhetsz, hogy van hited, amely meg tudja értetni veled azt, hogy csak önmagadért 

felelsz, és benső békéd csak abból táplálkozhat, hogy Én benned élek (János 14:23)! 

Drága Gyermekem! Amíg engeded, sőt erősíted magadban azt a megkötözöttséget, 

amit leányoddal kapcsolatban megélsz, addig a Szentlélek nem tud mit kezdeni veled, 

mert Ő a Szabadság lelke, és csak ott tud éltetni, boldogítani, ahol engedik Őt (2Kor. 

3:17)! 



Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

2261. HALOTT FÉRJEM JELENTKEZHET NÁLAM? 

Kérdező: 

1. Férjem köszönt el tőlem halála után? 

2. Valóban volt valaki a hallban, akit nem láthattam? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Igen. Férjed engedélyt kapott, vagy inkább így mondom, lehetősége volt arra, 

hogy valamiképpen érzékeltesse önmagát, és ő élt ezzel a lehetőséggel. 

Meg kell mondjam neked, hogy ez nagyon gyakran előfordul. Szinte mindenkinek 

van lehetősége közvetlenül halála után érzékeltetnie önmagát azzal, aki nagyon fontos 

volt számára a földi életében. Sőt, másokkal is, csak kevesen vannak, akik fogják 

ezeket a jelzéseket. 

Azt a sok bajt, gondot, szenvedést, ami átjárja életeteket, egészen más mércével 

mérik itt a mélyben, mint ott nálatok a felszínen! 

Ezért lehettek biztosak abban, hogy itt valóban A SZERETET vár benneteket! 

2. Alkatod és körülményeid miatt az átlagnál érzékenyebb idegrendszerrel vagy 

ellátva. Valójában mindig mindenütt „sokan” vannak jelen, de a durva anyagba 

ágyazott szellemnek, tehát a földi embernek a teste olyan védőburok, amely a 

szellemek sokaságának jelenlétét szinte egyáltalán nem engedi érzékelni. És ez így is 

van jól! Ne éld bele magad abba, hogy a szellemvilág úgy jár át benneteket, mint a 

rádió vagy a tévé hullámai! Bár ez így igaz! Arra kell tenned a hangsúlyt, amit 

leveledben is megfogalmaztál. Tehát arra, hogy Én benned, veled és általad élek és 

szeretek ott, ahol te vagy. 

Amit a Szentírásban hangsúlyoztam, hogy aki szeret Engem, ahhoz beköltözöm, és 

nála, a szívében, lelkében lakást veszek (János 14:23), ez olyan igaz, mint a Nap az 

égen, mint a víz a Földön! Ez az igazi élet és életlehetőség arra a boldogságra, amelyre 

teremtve vagy! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2262. MIBEN KELL MEGVÁLTOZNOM 

Kérdező: 

1. Egy könyv lapozgatásakor Jézus arcát láttam. 

2. Van, akit bosszant, ha Istenről beszélek. 

3. Mit kell megváltoztatnom magamban? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



1. Minden olyan látomás, amelynek következménye a szívbéke, Tőlem van! De 

soha nem a látomás a lényeg, hanem a szívbéke! Ezt csak azzal a hittel tudod erősíteni 

magadban, amely segít téged, átlépve önmagad, a szolgáló szeretet vállalásában. 

Te olyan benső érzékenységgel rendelkezel, amely nem önmagában értékes, hanem 

attól lesz értékes vagy veszélyes, hogy mire használod. 

Ha benső érzékenységedet arra használod, hogy jobban meg tudd érteni azokat, 

akik tele vannak jajjal-bajjal, akkor megteremnek benned a Lélek gyümölcsei (Gal. 

5:22-23). Ha e benső érzékenységedet nem tanulod meg önfegyelemmel, alázattal 

kezelni, akkor azért válik veszélyessé, mert nem a hitet, hanem a hiszékenységet erősíti 

benned. Ez pedig a babonaságnak, a bálványoknak a területe. 

2. Bizony, nem elég arra ügyelned, hogy mit mondasz! Arra is vigyáznod kell, 

hogy hol, mikor, kinek és hogyan mondod azt, amit Istenről mondani akarsz. Neked is 

meg kell tanulnod másokra figyelni, és várakozni arra, hogy hatékonyan tudj tanúságot 

tenni Istenről. Meg kell tanulnod magadat félreállítva, a másik embert tanulékonyan 

figyelve hallani az Én hangomat magadban. Ehhez a legjobb keret a reggeli és esti ima. 

Ilyenkor kell tudnod elcsendesedni, hogy az Én áldásom megfogalmazódjék benned. 

3. Mint tudod, nincsenek véletlenek. Azok, akikkel naponta találkoznod kell, 

lehetővé teszik számodra az állapotszerű önnevelést, mivel nemcsak megismertetik 

veled hiányosságaidat, de rávezetnek olyan rugalmasságra, alkalmazkodó-képességed 

fejlesztésére, amely az önismeret mellett mások jobb megismerését és megértését is 

elősegítik számodra. 

Testvéredért mondott imáid mindkettőtök számára sokat jelentenek! 

Megáldalak a BIZALOM és BÉKE LELKÉVEL!  « 

2263. ENTITÁSOKRÓL 

Kérdező: 

Valóban vannak rajtam ENTITÁSOK? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Ha utána nézel az említett szónak, akkor magad is beláthatod, hogy az entitás nem 

más, mint bizonyos dolgok tulajdonságai. Ilyenek nem lehetnek senkin, viszont vannak 

mindenkiben! Mindenkinek vannak tulajdonságai! 

Amikor valaki nem tud azonosulni valamelyik tulajdonságával, akkor szoktátok 

mondani, hogy entitászavara van az illetőnek. Nincs meg benne a megfelelő 

önazonosság érzete. Ez tehát nem valami, amit el kell hagynod, hanem valami, amivel 

azonosulnod kell. Vagyis, el kell fogadnod magadat olyannak, amilyen vagy, és kérned 

kell őrangyalodat, hogy segítsen neked ebben. 

Az teljesen képtelen gondolat, hogy akiben Én élek, abban ártó erők uralomra 

juthatnak! Ha te reggelenként kéred őrangyalodat, hogy járjon át téged, legyen veled, 

benned, körülötted, akkor nincs az az ártó erő, amelyik át tudná törni azt a burkot, ami 

ilyenkor téged körülvesz! 



Te a Győztes oldalán állsz! Soha ne hidd el, hogy bármi és bárki árthatna neked! 

Egyedül te árthatsz magadnak, ha tudatosan ellene teszel a szeretet parancsának. 

Minden olyan magatartás, minden olyan fantáziálás, amely gondokozó gondolatokat 

görget feléd, megtévesztő erők játéka, próbálkozása, annak érdekében, hogy magaddal 

légy elfoglalva, és ne azzal, amit tenned kell. 

Ha azzal fogod elfoglalni magadat, hogy mit kell tenned a nap folyamán, és amit 

tenned kell, azt hogyan kell tenned, akkor majd Én fogok foglalkozni veled! Akkor 

Lelkem úgy fogja éltetni lelkedet, hogy megérted: Semmi nem árthat neked, mert Én 

valóban legyőztem a világot! És pontosan azt a világot győztem le, amely világ 

ijesztgetni tud ugyan, de ártani nem! 

Akik megszámolták, azt mondják, hogy a Bibliában háromszázhatvanötször lehet 

olvasni a Szentléleknek e kijelentését: „Ne féljetek!” Tehát mindennapra jut egy! 

Hidd el, hogy nincs okod foglalkoznod magaddal! Ezt bízd Rám! Te foglalkozz 

azzal, ami a napi teendőd! Nincs rajtad semmiféle ragadmány, semmiféle entitás, 

semmiféle tőled idegen tulajdonság! 

De igenis van benned egy csodálatos világ, az Én világom, amely ha 

megmutatkozna a maga valóságában, te nem is bírnád örömödben elviselni azt itt a 

földi életedben. Ezért nem tapasztalatodnak, hanem hitednek a tárgya ez! 

Ne sokat foglalkozz azzal, hogy milyen vagy! Inkább azzal foglalkozz és annak 

örülj, hogy az Enyém vagy, és Én a tiéd vagyok! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2264. SZENVEDEM CSALÁDOMAT! 

Kérdező: 

Családom tagjai által súlyos megpróbáltatásokon mentem át. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Vállalt karmikus sorsodat becsülettel élted meg. Életed utolsó szakaszában tudnod 

kell, hogy tieid nem miattad – bár miattad is – vállalták azt a karmikus sorsot, amelyet 

több-kevesebb sikerrel oldottak meg. Te jól oldottad meg! Te megoldottad! Én, a 

teremtetlen Isten, aki egyben teremtett ember, tehát Jézus, mint az emberré lett Isten, 

szívemre ölellek téged! Kereső, szerető szíved az egész világot emelte magasabb 

szintre! Illetve Én emeltem magasabb szintre a világot azáltal, hogy te valóban 

szívedbe fogadtál Engem. 

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

megyünk és lakóhelyet veszünk nála (János 14:23), akkor keveset mondtam! 

Teljesebb, ha azt mondom, hogy aki Engem befogad, az nemcsak Atyámat fogadja be 

Velem, hanem az egész szellemvilágot, akár a Földön, akár már égi dimenziókban él. 

Igen. Általad is – természetesen SZÁNDÉKOM SZERINT – az egész világra 

kiáradt az IRGALOM LELKE! 



Családodat ne féltsd! Enyéim ők, és a te benső nyitottságod által óriási lépést 

tudtak tenni Felém! 

Örülök, hogy nem akadsz fenn a látszaton! A hitből élésnek lényegéhez tartozik az, 

hogy nem látszat szerint ítél! Örülök, hogy szándékod tiszta, elhatározásod 

Irányomban elszánt, és életed hátralévő része korona lesz eddigi életpályád pozitív 

minősítésére. 

Bár kivonatosan, de leveled meg fog jelenni az egyik HANG-kötet előszavaként K. 

Gizella, Eger aláírással, ha nem tiltakozol ellene. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2265. KAPCSOLATUNKAT HELYESLI JÉZUS? 

Kérdező: 

1. Helyes a kapcsolatunk Jézus szemében? 

2. Folytatni vagy abbahagyni kell kapcsolatunkat? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Egy alapvetően helytelen felfogást kell tisztáznom előtted! Ennek lényege az, 

hogy te felelsz magadért. Te, és senki más! Isten sem! Neked kell felelned Isten előtt 

önmagadért! 

Isten minden szellemi lényt, minden embert kivétel nélkül, Önmagára teremtett! 

Ezt Ő maga sem változtathatja meg! Nem, mert Istennél nagyobb érték nem létezhet 

sem égen, sem Földön, és a teremtetlen Szeretet csak a legértékesebbre teremthette 

teremtményeit, tehát Önmagára! 

Ehhez a végtelenül csodálatos, mindig gazdagító, soha ki nem meríthető Istenhez 

Általam, Jézus által, kapcsolódik minden szellemi teremtmény! Így tehát, amint magad 

is jól gondolod, csak Általam, Velem és Bennem találhatja meg mindenki szíve 

békéjét, boldogságát, tehát azt a harmóniát, amire teremtetett! 

Mihelyt e CÉL megvilágosodik előtted, számodra egyértelművé válik az, hogy 

mindent ennek a CÉL-nak kell alárendelned. Naponta el kell tehát döntened, hogy mi 

az, ami közelebb visz ehhez a CÉL-hoz, s azt ápolnod kell, és mi az, ami eltávolít e 

CÉL-tól, s attól el kell határolnod magadat. Ennek eldöntése a te szabadságkörödbe 

tartozik. Ez tesz téged felelős személlyé Isten és emberek előtt! 

Nincs olyan, hogy valakit, aki ember, Isten egy másik ember mellé rendel! Még 

szüleidet is te rendelted meg magadnak! Csak a CÉL az, ami nem függ döntéseidtől. A 

többit neked kell felelős módon elintézned. 

2. Nem mondhatom hát senkiről, hogy állapotszerűen hozzád-rendelt személy, 

csupán azt mondhatom, hogy itt és most, mikor nevezheted Istennek tetszőnek 

kapcsolatodat, és mikor nem! Minden kapcsolat áldásomat hordozza, ha általa Hozzám 

közelebb kerülsz. 

Azért olyan mérhetetlenül fontos, és soha nem mondható feleslegesnek az imaélet 

ápolása, mert imáid által mérheted fel legegyszerűbben azt, hogy hol tartasz! Bizony, 



mindenkinek olyan az élete, amilyen az imája. És azt is mondhatom, hogy 

mindenkinek olyanok az emberi kapcsolatai, mint a Velem való kapcsolata. Nem lehet 

két úrnak szolgálni. Nem lehet sokáig kétfelé sántikálni! A valódi szívbékének csak 

egyértelműség lehet az alapja. A mellébeszélés sokáig nem megy! 

Drága Gyermekem! Én nem adok programokat neked. Saját programjaidat neked 

kell megfogalmaznod, Nekem fölajánlanod, és kérned kell áldásomat azokra a 

programokra, amelyekről az a véleményed, hogy szorosabbra fűzik kettőnk 

kapcsolatát. Tehát olyan programokkal kell Elém állnod, amelyek lehetővé teszik 

Számomra azt, hogy az Én békémet át tudjam adni neked! 

Nagyon szeretlek! Teljesen nyitott vagyok feléd! Mindent megteszek érted. De egy 

kapcsolat azért kapcsolat, mert két döntésnek kell átölelnie egymást ahhoz, hogy azt a 

kapcsolatot jónak lehessen mondani! Az Enyém adott! Legyen adott a tiéd is! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2266. SOKSZOR ÉS SOKAT FÉLEK 

Kérdező: 

1. Rettegésből áll az életem. Hogyan imádkozzam? 

2. Gyermekemnek ájulásos rohamai vannak. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Vannak olyan alapvető igazságok, amelyek ismerete nélkül képtelenség 

bárkinek is tartósan megtalálnia szíve nyugalmát. Csak annak az életébe tudom 

beleültetni az Én szívem békéjét, aki ezekkel az igazságokkal nemcsak szóba áll, 

hanem törekszik építeni is ezekre. 

Ilyen igazság e kijelentésem: „Jöjjetek Hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és az 

élet terhét hordozzátok, és Én megenyhítlek titeket. Vegyétek magatokra az Én igámat, 

és tanuljatok Tőlem, mert szelíd és alázatos vagyok, és nyugalmat találtok lelketeknek. 

A Én igám hasznos, és az Én terhem könnyű!” (Máté 11:30). 

Fenti kijelentésem három lényeges mozzanatot tartalmaz. Az egyik az, hogy 

Hozzám kell jönnie annak, aki Velem valóban találkozni akar. Vagyis el kell kezdenie 

úgy beszélni Hozzám, mint amikor valaki vaksötétben beszél barátjával, akit nem lát, 

de akiről tudja, hogy jelen van. 

Emellett vállalnia kell, hogy úgy beszéljen önmagához, ahogy az őt építi, buzdítja 

és vigasztalja. Ilyenkor el kell hinnie, hogy az ilyen gondolatokat Én sugallom neki, 

mivel minden építő, buzdító és vigasztaló gondolatnak a forrása Én vagyok! 

A másik mozzanat az, hogy tanulmányoznia kell az Én tanításomat, főleg az 

evangéliumok alapján. De nagyon jó könyv a „Merre menjek?” című hittankönyv is 

erre a célra. Csak ezen az úton ébredhet rá mindenki arra, hogy mit is jelent e 

kijelentésem: az Én igám. 

Amíg valaki ezt nem tudja, addig nem tudja magára sem venni azt. Tehát Engem, 

mint UTAT, kell vállalnia annak, aki szívbékére vágyik. A senkinek nem ártás, a 



mindenkinek megbocsátás és a lehetőségekhez képest megvalósítható segítés 

vállalására legalább elvben IGEN-t kell mondania annak, aki az Én igámat magára 

akarja venni, aki az Én békémben akar részesülni. Ez az ÚT azonos Velem! 

A harmadik mozzanat egy olyan alázatnak a megélése, amely minden 

megpróbáltatást vállal azért a jóért, amit megismert, s ugyanakkor nyitott arra, hogyha 

jobbat ismer meg, akkor azt fogja vállalni. Tehát vállalja azt a rugalmasságot, amely 

szükséges ahhoz, hogy valaki egy jót leváltson egy jobbra. Nyitottság nélküli alázat 

nem létezik! 

2. Gyermeked karmikus ájulásait neki is, neked is meg kell tanulnotok kezelni. 

Tehát nem közvetlen módon gyógyítható ez, de közvetetten igen! Nem rettegni kell, 

hanem hinni abban, hogy Én a gyermekedet is mindenkinél jobban szeretem, és ahogy 

kinyílik Felém, úgy fogja megérteni, hogy nincs a világon olyan dolog, ami javára ne 

válna, ha egyszer ő az Enyém! 

Drága Gyermekem! Ne gyógyulni akarjatok, hanem üdvözülni! Akkor gyógyulni is 

fogtok. Üdvösségeteknek pedig alapja az, hogy elhiszitek ezt az igazságot: Az Istent 

szeretőknek minden a javukra válik! Ha nem így lenne, akkor nem mondtam volna 

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

Pontosan azt a világot győztem le, amely árthatna Enyéimnek! 

A földi élet nem azonos a mennyei élettel. De út efelé! Út akkor, ha az Én békémet 

az előbb említett három mozzanat alapján vállaljátok. 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2267. CSALÓDTAM. NEM TÖRTÉNT CSODA 

Kérdező: 

1. Pénzért vettem meg a REIKI-beavatást, tudatlanul. 

2. Hiába vártam csodára. 

3. Nem vagyok biztos döntéseim helyességében. Főleg utólag! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Tanfolyamért szabad pénzt kérni, de beavatásért nem. Minden előadó kérhet 

annyit egy órára, mint egy matek- vagy angoltanár kér a saját tantárgyának 

ismertetéséért. A REIKI harmadik beavatásért kért összegek egyes helyeken, enyhén 

szólva, erkölcstelen kizsákmányolásnak minősülnek! Visszaélés a hiszékeny emberek 

jó szándékával! 

Amit tudatlanul tettél, azért nem terhel téged felelősség. De a tanulságot le kell 

vonnod! Az eddigi beavatottságodat nyugodtan használhatod. Nincs abban semmi 

ördögi, mivel szándékod tiszta és jó volt, amikor vállaltad! 

2. A gondolkodás-átalakítás nem csoda folytán kerül senkinek sem a fejébe, hanem 

kemény tanulás és okos gondolkodás következménye. Azt tisztán kell látnod, hogy 

gondolkodás-átalakítás nélkül nincs életátalakítás. Azt is tudnod kell, hogy 

gondolkodásodat Hozzám kell igazítanod, tehát tanulnod kell Engem! Nemcsak 



Rólam! Az tanul Engem, aki az evangéliumokban fellelhető kijelentéseimet akarja 

egyre jobban megérteni. Az tanul Rólam, aki nem az evangéliumok alapján akar 

megismerni Engem, hanem egyéb forrásokból. 

3. Utólag semmi nem dől el erkölcsileg! Ha egyszer döntöttél, akkor már nem lehet 

érdekes a következmény, mert minden a javadra válik, hiszen szeretsz Engem! Aki a 

múlton rágódik, ahelyett, hogy a jövőt tervezné, az elszalasztja a jelent. Aki a jelenért 

tud hálát adni, bármilyen legyen is az a jelen, az áldásomat hordozza, s feltétlenül meg 

fogja tapasztalni ezt a jövőben! Hátra tekintgetve nem lehet normálisan előrehaladni! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2268. JÓ UTAT VÁLASZTOTTAM? 

Kérdező: 

1. Természetgyógyász vagyok. Jó ez az út? 

2. Lelki fejlődésem biztosítva van? 

3. Megmozdul a csillag, amit nézek. Miért van ez? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A természetgyógyászat, a kineziológia, fényadás és egyéb okos és kevésbé okos 

lehetőségek mind-mind olyan eszközök, amelyeknek erkölcsi értékét az a CÉL 

határozza meg, amire használja ezeket valaki. 

Senki számára nem lehet más út, mint Én Magam! Én vagyok az ÚT! A nemártás, 

megbocsátás, segítés az az életforma, amit Én elmondtam és megtestesítettem 

előttetek! Ésszel és szívvel egyaránt vállalni kell ezt az életformát! 

Ésszel! Ez azt jelenti, hogy mindenkinek önmagának jól felfogott érdeke ez, mert 

csak ez nyitja meg szíveteket az Én békém befogadására! 

Ésszel! Magaddal szemben lehetsz igazságos! Jusson eszedbe gyakran, hogy Isten 

hányszor bocsátott meg neked, hányszor segített ki nehéz helyzetekből, hányszor 

érezted, hogy Nélküle már sehol sem lennél! 

Szívvel! Másokkal szemben feltétlenül IRGALMASNAK kell lenned! Neked kell 

másoknak bemutatnod az IRGALOM RENDJÉT! 

Légy szíves, és ne szívtelen! Csak az IRGALOM RENDJÉBEN lehetséges a 

szívbéke! Másutt, ha nincs harc, akkor is legfeljebb fegyverszünet van, de az nem az a 

béke, amire minden normális ember és társadalom vágyódik. Aki az IRGALOM 

RENDJÉBEN él, az arra törekszik, hogy a különbözőségek dinamikus harmóniáját 

segítse elő! Ehhez az ész mellett SZÍV kell! 

2. Az idő folyamatában állapotszerűen kell törekedned arra, hogy biztosítva legyen 

lelki fejlődésed! Tehát ezt a törekvést kell biztosítanod! Ennek nélkülözhetetlen 

feltétele a szívből fakadó imádság! Tehát olyan imaélet, ami nem egyszerű szövegek 

elmondásából áll, hanem a lehetőségekhez képest komoly átélése annak, hogy Én 

nemcsak vagyok, hanem boldogító módon vagyok jelen benned, főleg olyankor, 

amikor beszélgetsz Velem! 



3. Nemcsak a csillag mozdul meg, ha hosszabb ideig figyeled, de megmozdul 

minden kép, szobor, tárgy, ami távolabb van tőled, ha kicsit megerőltetően 

rákoncentrálsz. Nem a tárgyban van ennek magyarázata, hanem a szemedben, az 

agyadban. 

Öröm Számomra, hogy értelmeddel és szíveddel egyaránt Hozzám akarsz 

kapcsolódni, Jézushoz! Irántad való szeretetem a te igazi életed! Valóban 

kiapadhatatlan forrás vagyok, és szeretném mindennap átadni neked az Én szívem 

békéjét! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2269. A SZÍNÉSZNEK AZONOSULNIA KELL A ROSSZAL IS! 

Kérdező: 

1. Mit jelent az, hogy akkor kapok segítséget, amikor már mindent megtettem? 

2. Visszatérő álmom, hogy felemelt kezemmel elűzöm a gonoszt. 

3. Egy színész hogyan azonosulhat a rosszat megtestesítő szereppel? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Érted és veled mindent, de helyetted semmit! Ez azt jelenti, hogy együtt kell 

megélnünk életünket! Az a könyv, amire te hivatkozol, amikor problémázol azon, hogy 

hol van a te erőd határa, és mikor kezdődik az Én erőm működése a te életedben, 

csupán azt akarta kifejezni, hogy amit neked meg kell tenned, azt Én nem teszem meg 

helyetted. De semmiképpen sem jelenti azt, hogy amit megteszel, azt Nélkülem, az Én 

erőm nélkül teszed meg! Tehát nem az az érdekes, hogy meddig terjed a te erőd hatása, 

hanem az, hogy Velem vagy Tőlem függetlenül teszed azt, amit tenni akarsz. 

Kétségtelen, hogy a Földön minden szellemi teremtmény képes Tőlem függetlenül 

is erőt kifejteni, sőt, Ellenemre is! Ez a bűn! Ilyenkor nincs jelen az Én áldásom, tehát 

az illető átok alatt működik, és minél nagyobb hittel működik, annál nagyobb erőket 

tud mozgósítani. De ehhez az kell, hogy valaki tudatosan kapcsoljon ki Engem az 

életéből! A hit valóban csodákra képes Nélkülem is! 

Ha szándékod jó, de erőd esendő, akkor Én pótolom még a hanyagságaidat is, ha 

látom benned a készséget a javulásra. Csak azt nem tehetem meg, hogy te Rám bízd 

annak elvégzését, amit kettőnknek kell elvégeznünk! 

2. Visszatérő álmod éppen azt húzza alá, hogy Velem dolgozol. A gonoszt legyőző 

felemelt kezed ezt szimbolizálja. Tehát áldásom van életeden akkor is, ha te 

gyengeséged tudatában nem is érzed ezt! 

3. Minden színész tudja, hogy jól kell játszania a szerepét. Ezt akkor teszi, ha a 

darab írójának, rendezőjének szándéka szerint teszi ezt. Bármilyen átélten éli meg 

valaki a gonosz szerepét, tudja, hogy ezzel a nézőket riasztja a rossztól, mert az írónak, 

rendezőnek is ez a szándéka! Így tehát az átélt rossz által nem válik rosszá, hanem 

olyan apostollá, aki másokat ezzel a szereppel hatékonyan akar elriasztani a rossztól. 

Itt arról az egyetlen esetről van szó, amikor a CÉL valóban szentesíti az eszközt! 



Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2270. MI ÉRTELME VAN A SZENTÁLDOZÁSNAK? 

Kérdező: 

1. Vállaljunk két gyermek után egy harmadikat? 

2. Bizonyos gyógyító eszközök használatáról érdeklődöm. 

3. Miért kell áldozni a szentmisén, amikor mindig velem vagy? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az mindig jó, ha valaki használja az eszét. Ez az alapja annak, hogy felelősséget 

tudjatok vállalni tetteitekért. E felelősség megosztása érdekében lehet, sőt ajánlatos 

tanácsot kérni olyankor, mikor valaki bizonytalan a döntését illetően. 

A gyermekáldás akkor áldás, ha férj és feleség közösen megbeszélve egymással, 

Bennem akarják élni tovább életüket. Ha így tesztek, akkor nem lehet komoly 

szempont sem világégés, sem jövőben bekövetkező nehézségek, mert Isten, aki az ég 

madarait és a mezők virágait élteti, természetes, hogy gyermekeinek is biztosítja azt, 

amire szükségük van! Ez az egész hit és szeretet kérdése. Ezért nektek kell döntenetek 

úgy, hogy a halálotok óráján örömmel gondoljatok erre vissza. 

Ha bármelyik közületek tudatosan nem Bennem, Jézus szeretetében akarja élni 

tovább az életét, akkor annak teljesen mindegy, hogy mit tesz, mert úgyis átkot cipel 

magán. Ilyenkor annak, aki Bennem szándékozik élni tovább, mindent vállalnia kell! 

Csak így remélheti azt, hogy párja visszatér Hozzám legalább azon a szinten, amelyen 

nagyobb áldozatvállalásra kényszerül maga is. 

Neked tehát nem kímélned kell őt, hanem lehetőséget kell adnod neki arra, hogy 

vegye komolyabban azt az életáldozatot, amely mások szolgálata által ad értelmet a 

különben értelmetlen hitetlen életének! 

2. Mindannyian halálos betegséggel születtetek a Földre. Erre a betegségre csak 

tüneti kezeléseket lehet kapni, de gyökeres gyógyulást nem. A földi élet hossza csak 

akkor volna figyelemre méltó, ha több volna benne a boldogító, mint ennek veszélye. 

Márpedig tudja mindenki, hogy sokkal több a veszélyzóna a Földön, mint a 

paradicsomi állapot! Így aztán minden gyógyító eszköznek másodlagos vagy 

sokadlagos szerepe lehet csupán. 

Aki nem az egészségével foglalkozik, hanem Velem, annak Én mindig biztosítom 

azt az egészséget, amire szüksége van ahhoz, hogy szívében az Én békémet ápolni 

tudja! Nagyon sok embernek nagyobb lelki hasznára van a betegsége, mint a testi 

egészsége. Ezért legyetek óvatosak, amikor a gyógyításról, a gyógyulásról van szó! 

3. A szentáldozás alkalmával Én speciális módon jövök hozzád. Amint nem 

mondhatja egy asszony, hogy mindegy számára, hogy férje lakatosként jön hozzá vagy 

férjként, éppen így nem mindegy, hogy Én hogyan jövök hozzátok! 

A szentáldozásban az utolsó vacsorának és a golgotai odaadottságomnak értetek 

túláradó áldozattá válásom szándékával, mint falat kenyér, jövök hozzátok. 



Természetesen máskor is benned élek kegyelmi módon, de ez a szentségi találkozás 

valami egészen más! Ha nem táplálnálak benneteket így Magammal, akkor azt az új 

parancsot, amely így hangzott: „Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek 

titeket!”, soha nem adhattam volna nektek. Gondolom, azt nem kell magyaráznom, 

hogy a ti érdeketekben adtam ezt az új szeretet-parancsot is! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

2271. AZ ÚR NAPJÁRÓL 

Kérdező: 

1. A vasárnapi szentmise helyettesíthető a szombatival? 

2. Szeretném megkapni a nyelvek adományát! 

3. Hogyan vélekedik Jézus rólam? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az Istentől Mózes által nektek adományozott TÍZPARANCS harmadik parancsa 

szólít fel benneteket arra, hogy megszenteljétek az Úr napját. Ennek a megszentelésnek 

lényege a pihenés és az Istennel történő foglalkozás. 

A ti egyházatok a hangsúlyt arra tette, hogy az Istennel történő foglalkozás a 

vasárnapi misehallgatás legyen. Most nem térek ki arra részletesen, hogy ez mikor felel 

meg a TÍZPARANCS harmadik parancsának. Csupán annyit mondok, hogyha a 

vasárnap ekörül forog, akkor az nagyon jó, de ha csak egy félóra misehallgatást jelent, 

akkor az édeskevés. Azt viszont feltétlenül közölnöm kell veletek, hogy a pihenésre 

feltétlenül gondolnotok kell e napon! 

Az egyházi vezetőknek joguk van arra, hogy a misehallgatást áttegyék szombatra, 

de nincs joguk arra, hogy a vasárnap pihenő jellegét megváltoztassák! 

Természetesen itt is, mint minden pozitív parancs esetében, lehetnek kivételek! De 

ezek csak szabályt erősítő, és nem gyengítő kivételek lehetnek! 

2. Lelkem örömmel adja a nyelvek adományát annak, aki kellő alázattal átadja 

Neki a nyelvkészségét, tehát a technikát, vagyis azt, hogy csupán a nyelvedet forgatod, 

szádat mozgatod és hangot adsz ki. Ha ezt a gyermeki beszédformát átadod a 

Szentléleknek, akkor Ő ezt irányítani fogja, és kitölti olyan tartalommal, amely 

gátlásokat tud feloldani benned. Tehát nem erőlködés következménye ez, hanem 

ráhagyatkozás arra a Lélekre, Akinek átadtad nyelvkészségedet. 

Tehát, ha megbánva eddigi életed vétkeit, így átadod magadat Nekem, akkor 

nyugodtan kezdhetsz nyelveken imádkozni. 

Fel kell hívnom a figyelmedet arra, hogy a nagy Megtévesztő mindent el szokott 

ilyenkor követni, hogy elbizonytalanítsa azt, aki elkezd nyelveken beszélni. Ezt szokta 

sugallni: „Ezt csak te találod ki!” Ha te erre ezt válaszolod: „Távozz Megtévesztő! 

Nem a te kedvedért kezdtem el, és a te kedvedért nem is hagyom abba ezt nyelveken-

szólást!”, akkor kénytelen lesz őkelme tudomásul venni, hogy nem tudott téged 

elbizonytalanítani! 



3. Reggeli és esti imáidban könnyen fel tudod mérni, hogy hogyan vélekedek 

rólad. Meg nem változtatható véleményt csak Magamra vonatkozóan tudok mondani! 

Én mindig mérhetetlenül szeretlek téged. Az, hogy te hogyan viszonyulsz Hozzám, az 

változhat, ezért mondtam, hogy a reggeli és esti imáidban kaphatsz erről képet 

magadról, kapcsolatunkról! 

Megáldalak a HŰSÉG és a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2272. LÁTOMÁSAIMRÓL 

Kérdező: 

Sok látomásom van. Jézus útját akarom járni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A te látomásaid és egész benső világod azt a vágyadat jelzik, mely szerint 

szeretnéd megszüntetni azt a határvonalat, ami a földi élet és az örökélet között 

húzódik. Ha még pontosabban akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy 

szeretnéd, ha a tükör által homályban látás és a színről színre látás között nem volna 

különbség! Tehát valami olyasmit szeretnél, ami egyszerűen nem lehetséges. 

A te benső világod, vágyaid, ha képekben megjelennek, azt feltétlenül jelzik, hogy 

van élet a halál után, de ennél több információt nem nyújtanak. 

Neked, korodra való tekintettel, természetesen többet kell már foglalkoznod azzal a 

világgal, ami vár rád, mint azzal, amit el kell hagynod. De nagyon fontos, hogy azt a 

munkát, amit naponta el kell végezned, olyan szeretettel végezd, amely szeretet 

boldogítani fog akkor, amikor el kell majd hagynod e földi életet. 

Aki hetven éves, annak lelkében feltétlenül fényeket akarok gyújtani! De ezek a 

fények nemcsak a jövőt, tehát a Velem történő színről színre való találkozást világítják 

meg, hanem a jelenedben elvégzendő feladataidat is. Vagyis nemcsak az imára kell 

tenned a hangsúlyt, hanem emberi kapcsolataid megszentelésére is. 

Nagyon fontos az őszinte, szívből jövő megbocsátás! Nagyon fontos az, hogy az 

irgalom töltse be a szívedet! Ha irgalmas szeretet él benned, akkor hetven éves 

korodban is tudni fogod, hogy a szolgáló szeretet nem ismer nyugdíjba vonulást, és ha 

csökken is a külső látásod, a benső látásod annál jobban tisztul, élesedik, és meg tudod 

látni azokat a lehetőségeket, amelyek e szolgáló szeretetet várják el tőled. 

Megáldalak az IRGALMAS SZERETET LELKÉVEL!  « 

2273. EGY MŰTÉTRŐL 

Kérdező: 

Szabad műtéttel gyermekáldás ellen védekezni? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem!! 



Az öncsonkítás csak akkor megengedett, ha nem irányul más ellen! Tehát akkor 

sem megengedett, ha egy még meg sem fogant gyermek ellen irányul! Ezt világosan 

kell látnod! 

Más dolog az, hogy egy ilyen műtét után milyen erkölcsi ítélet alá esik az, aki 

elkövette, és az, akin elkövették. Tehát egészen más az eszme, és egészen más az 

ehhez az eszméhez való felzárkózás! 

A törekvésnek feltétlenül az eszme felé kell igazodnia! De azt, hogy a törekvő mit 

örökölt, milyen hatások érték eddigi életében, hogyan dolgozott eddig együtt az Én 

erőmmel, és még sok olyan pillanatnyilag, a körülmények által felerősödhető szempont 

játszhat döntő szerepet, amit földi halandó csalhatatlan bizonyossággal pontosan soha 

meg nem ítélhet úgy, hogy ennek az ítéletnek szankcióit is meghozhatná. 

Bízzál Bennem, és megkapod az ÉLET koronáját! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2274. MI A FELADATOM? 

Kérdező: 

1. Álmomban negatív hatások érnek. 

2. Nem tudom, ki szólal meg bennem. 

3. Mivel kell foglalkoznom? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Nagyon szeretnék segíteni neked, de ehhez sokkal jobban el kellene hinned, 

hogy Én legyőztem a világot, és te a Győztes oldalán állsz! Amíg úgy gondolod, hogy 

negatív erők játszhatnak veled, addig nem hiszed el elég mélyen azt, hogy Én benned 

élek! 

Tanítványaimat gyakran megszidtam kishitűségük miatt. Nyilvánvaló, hogy csak 

azért szidhattam meg őket, mert ők tehettek erről. A hit nagysága tehát tőletek függ! 

A hitet úgy lehet növelni, hogy csinálj úgy, mintha hinnél! Ez nem képmutatás, 

hanem a hit gyakorlótere! Tehát csinálj úgy, mintha hinnéd, hogy azok a bizonyos 

negatív erők nem negatív erők, hanem a te javadat szolgáló erők! Ha nem azok 

lennének, akkor Én soha nem engedném, hogy hassanak rád! 

Higgy jobban, és inkább az angyalok jelenlétében és azok erejében, mint a negatív 

erőkben! Angyalaim mindig rendelkezésedre állnak, ha olyan természetes ember 

akarsz lenni, akiben, aki által Én szerethetem azokat, akikkel együtt élsz a Földön. 

Akiben Én élhetek, annak nem kell fakírkodnia. Az nyugodtan ehet, pihenhet, és 

normális mértékben tévét is nézhet! Az Én Lelkem a rend lelke, és nem a 

rendkívüliségek Lelke! Soha nem mondhattam volna, hogy mindenben példát adtam 

nektek, ha nem lettem volna normális, természetes ember! Ti sem lehettek a világ 

világossága, ha olyan életformát erőltettek magatokra, ami rendkívüli! 

2. Ne arra figyelj, hogy ki szólal meg benned, hanem arra, hogy mit mond a józan 

eszed! Ahhoz, hogy józan eszeddel felismerd Isten akaratát, többet kell olvasnod az 



evangéliumokat, és több kötött imát kell mondanod! Csak akkor, ha már hónapokon 

keresztül, sőt éveken keresztül tudtál kötött reggeli, esti imákat mondani, akkor 

helyettesítheted ezeket saját szavaiddal. De amíg ilyen imákkal nem itatod át magadat, 

addig nem ajánlom, hogy másképpen imádkozz! Még a párbeszédimát is csak rövid 

ideig tudom ajánlani! Legyen előbb rend a fejben, s csak utána lehet bátran 

megnyitnod a szívedet is Felém! 

3. Megértem, hogy nem szívesen akarod csinálni azt, amit a rokonságodból 

kívánnak tőled, ha ezt te belülről nem érzed jónak. De mindenképpen fontos egy olyan 

szintű alkalmazkodás, amely a környezetet is jobb belátásra tudja bírni. 

Erre is áll, hogy hónapoknak, éveknek kell eltelnie sokszor ahhoz, hogy úgy 

sikerüljön a megfelelő beilleszkedés egy adott környezetbe, hogy majd tisztességes 

jövő épülhessen reá. 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS és a JÓZANSÁG LELKÉVEL!  « 

2275. KITŐL VAN ENGEDÉLYÜK A GONOSZOKNAK? 

Kérdező: 

1. Mi a földi életem célja, feladata? 

2. Miért támadhattak annyira a gonosz szellemek? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A földi életed célja és feladata neked sem más, mint minden embernek a Földön: 

a szeretni tanítás! De a hogyan-jában nagyon komoly útmutatást kell kapnod. 

Mint tudod, véletlenek nincsenek. A te leveled – még pár levéllel együtt – egészen 

mostanáig nem kerülhetett médiumom kezébe. Ma 1997. febr. 11. van. Azért nem 

kerülhetett előbb elő leveled, mert neked is fel akarom kínálni azt a lehetőséget, 

amelyről médiumomat 1997. január 26-án értesítettem. Ő majd külön levélben fel fog 

keresni, és tájékoztatni fog erről téged. 

2. Ha valakinek olyan szerepet szánok, amelynek hatékonysága átlagon felüli, 

akkor az illetőnek olyan próbákon kell átmennie, amilyeneken neked is át kellett 

menned, hogy megfelelő alázattal tudj Hozzám fordulni, és tudd teljes szívvel átadni 

magadat Nekem, Jézusnak! Erre az önátadásodra nagy szükséged van és lesz! 

Az a világ, amely körülvesz benneteket, tele van zavaróállomásokkal és pusztító 

erőkkel. Ezeket akarom ellensúlyozni veletek, akiket bizonyos próbák kiállása után 

kiválasztottam az enyéim közül. Ez tehát nem jelenti azt, hogy csak ezek az enyéim, 

amint annak idején is sok tanítványom volt, akik közül választottam ki a tizenkettőt. 

Így van ez ma is! 

Most elégedj meg ennyivel! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 



2276. A KERESZTELÉSEKRŐL 

Kérdező: 

1. Mikor helyes az Úr napját megszentelni? 

2. A csecsemő és felnőtt keresztségről. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. A szabbat, szombat, vagyis a pihenőnap, a hétnek egyik meghatározott napja 

kell hogy legyen. Ez természetesen lehet a vasárnap is! Nem az elnevezés a fontos, 

hanem az, hogy legyen egy nap a héten, amikor nem azzal vagytok elfoglalva, hogy 

miből éltek, hanem azzal, hogy KIÉRT éltek! 

Az szintén nem tartozik a lényeghez, hogy milyen szertartásokon kell részt 

vennetek. Ezt minden egyház, minden felekezet az övéi számára úgy írja elő, ahogy 

akarja. Lehetséges tehát, hogy vasárnap helyett szombaton vesztek részt a szentmisén, 

és vasárnap kirándultok, pihentek, tehát olyasmivel foglalkoztok, ami az Isten 

szeretetére hívja fel figyelmeteket! De mindenképpen tudnod kell, hogy nem az ember 

van bizonyos napért, hanem minden egyes nap az emberért van. Az Úr napja is az 

emberért van! Nem Istennek van szüksége arra, hogy pihenjetek és Vele 

foglalkozzatok, hanem nektek. 

2. Sajnos, a gyermekkeresztelés olyan történelmi képződmény, ami által könnyen 

ki lehet játszani a jelet a tartalom ellen. Sokan úgy gondolják, hogy akit 

megkereszteltek, az már keresztény. Ez nem így van. Akit megkereszteltek, az egy 

megkeresztelt, de kereszténnyé nem válik senki olyan szertartások által, amely 

szertartások nem pecsételnek le bizonyos magatartást, bizonyos ígéreteket, amelyek 

feltétlenül megfelelő magatartásra vonatkoznak. 

A gyermekkeresztelésnek azt a magyarázatot adjátok, hogy a gyermek nem mond 

ellen a szülei, illetve keresztszülei ígéreteinek. 

A gyermekkeresztségnek nincs semmi értelme, ha nem követi azt érettebb korban 

tudatos döntés Mellettem. De semmi esetre sem mondható, hogy egy későbbi 

döntésnek Mellettem akadálya lehetne a gyermekkorban történt keresztelés. 

Gyakorlatban legtöbbször jobb, ha már gyermekkorban megkeresztelnek valakit, 

mivel a későbbi kereszteléskor maga a szertartás már nem akadályozza azt az egyéni 

önátadást, amely nagy érzelmi feldobottsággal is szokott járni. A későbbi 

kereszteléskor mégiscsak vannak olyan előírások, amelyeket feltétlenül figyelembe 

kell venni, s ezek akadályai lehetnek annak, hogy a teljes felszabadultság érzésével 

keresztelkedjen meg valaki. 

Ezért gyakorlatilag jobb a gyermekkeresztelés. De a szülőknek, keresztszülőknek 

tudniuk kell, hogy nagy felelősséget vesznek magukra, mert a megkeresztelendő 

gyermek nevében nem akárhol (még a sarki kocsmában tett ígéretet is komolyan 

szoktátok venni!) és nem akárkinek (még ellenségeiteknek tett ígéreteiteket is számon 

szoktátok tartani), hanem általában templomban és Istennek tesznek ígéretet! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 



2277. PROBLÉMÁT JELENT AZ ANYÓSOM ÉS A FÉRJEM 

Kérdező: 

1. Anyósommal sok bajom van. 

2. Férjemen sem tudok eléggé kiigazodni. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A földi életben az egyik legnagyobb megkötözöttség a vérségi kötelék. Főleg a 

szülő-gyermek kötelék. Ahelyett, hogy ezt lazítanátok, inkább erősítitek. 

Kimondhatatlanul sok család szenved amiatt, hogy részben együtt kell élniük a 

fiataloknak szüleikkel, részben pedig az anyai értéket elébe helyezitek a házastársi 

kapcsolatnak. Pedig világosan és egyértelműen kimondtam, hogy aki házasságra lép, 

az el kell hogy hagyja szüleit! Legalább lelkileg el kellene hagynotok szüleiteket, mert 

ha ez nem történik meg, akkor ez a házastársi kapcsolat rovására megy! 

Nyilvánvaló, hogy nem neked, hanem férjednek volna az a feladata, hogy 

anyósodnak elvegye a kedvét attól, hogy téged rágjon. De ha ez nem történik meg, 

akkor sem szabad neked azt gondolnod, hogy Én nem biztosítom a szívbékédet, ha te 

igazán hiszel Bennem, szeretsz Engem, és rendszeresen foglalkozol Velem. Az igaz, 

hogy Én csak annak tudok segíteni, aki komolyan kapcsolatban akar lenni Velem. 

Akkor vagy Velem kapcsolatban, ha reggeli imáidban felajánlod Nekem az 

életedet, kéred az Én áldásomat, és kéred őrangyalodat, hogy vegyen körül téged azzal 

a szeretettel, amely mintegy védőpajzs, megvéd téged attól, hogy idegileg kikészülj. 

Tehát vagy megszüntetem az ellened irányuló támadásokat, vagy erődet növelem 

ezek elviselésére. De mindenképpen biztosítom számodra a szívbékét, ha te hű 

maradsz Hozzám! 

2. Férjeddel kapcsolatban sem mondhatok olyan megoldást, ami azt célozná, hogy 

neki miben kellene megváltoznia. Azért nem mondhatok, mert a te benső békédnek, 

tehát a Földön elérhető legnagyobb boldogságodnak alapja nem lehet az, hogy a másik 

milyen. Itt is az a döntő, hogy te hogyan viszonyulsz Hozzám. 

A boldog örökéletben nem az hisz helyesen, aki úgy gondolja, hogy az majd a halál 

után, a földi élet után fog bekövetkezni, hanem az, akiben egyre jobban erősödik az a 

meggyőződés, hogy már itt és most a Földön szívében hordozza a mennyek országát. 

Legelső kijelentésem nyilvános működésem kezdetén ez volt: „Elérkezett hozzátok 

az Isten országa! Alakítsátok át gondolkodásotokat, és higgyetek a jó hírben!” 

Magadban hordod tehát a Mennyországot! Nem férjed vagy anyósod viselkedése 

által lesz az számodra elérhető! Az ima és a gondolkodás, az életszemlélet 

megváltoztatása azok az eszközök, amelyek által felfedezheted magadban az Én 

jelenlétemet! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 



2278. KÉT ÁLOMRÓL 

Kérdező: 

1. Egyik álmom: Kék lobogót vittem Jézus mellett. 

2. Egy másik álmom: Keresztre akartak feszíteni. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A két álmod egy összefüggő életfolyamat szimbolikáját vetítette eléd. 

Te álmodban, kis bizonytalanság után, lilával cserélted fel az előző piros 

lobogódat. Ez olyan szemléletváltást jelez, amelyben a nagyobb öröm és szeretet 

növekedése érdekében vállalod a bűnbánat útját. E vállalás által élted meg, hogy 

egészen közel kerültél Hozzám! 

De annak, aki vállalja, hogy Velem járjon, sorsomat is vállalnia kell! Ettől 

viszolyog neked is, mint általában a legtöbb embernek, a természeted. De hát Engem 

nem lehet függetleníteni sorsomtól. Engem csak sorsommal együtt lehet valós módon 

elfogadni. Aki nem így akar elfogadni, az nem Engem akar elfogadni, hanem saját 

elképzelései szárnyán akar röpködni a Földön, majd berepülni a Mennyországba. Ez 

bizony így nem megy! 

A bűnbánatot vállalóknak nem kell félniük az Én sorsomtól, mert erőmet is 

megkapják ahhoz, hogy járni tudják ezt az utat. Csak a bűnbánók útja a megdicsőültek 

útja! S ennek a megdicsőültségnek benső ragyogása bőséges erő- és örömforrás ahhoz, 

hogy a legkegyetlenebb keresztre feszítést is diadalmas útnak, majd diadalmas célba 

érkezésnek éljék meg a bűnbánók! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2279. LEÁNYAIM KÉRDEZNEK TÉGED 

Kérdező: 

Uram, Jézus! Eléd tárom két leányom Hozzád írt levelét. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Leányaid kérdéseire nem válaszolhatok úgy, hogy azt akár már holnap ne kellene 

másképpen fogalmaznom. Ezért a forrásra mutatok rá, amelyből mindannyian és 

bármikor meríthettek irányt és erőt arra, hogy elinduljatok, megmaradjatok a 

boldogságotokat jelentő úton. 

Az nem lehet kétséges földi halandó előtt, hogy mindenki csak úgy lehet boldog, 

ahogy azt az Isten megálmodta róla. Nem azért van annyi boldogtalan ember, mert 

nem tudnák, hogy boldogságra vannak teremtve, hanem azért, mert nem úgy akarják 

szívükben kielégíteni, betölteni ezt a vágyat, ahogy ez a természetüknek megfelel. 

Azért akarják nem úgy ezt, mert ez önfegyelmet, rendszeres korrekciót, alázatot, újra és 

újra nekirugaszkodást jelentene. Pedig ezek nélkül nincs benső béke! 



A földi élet nem a CÉLBA jutásnak, hanem a CÉLBA törekvésnek a helye! A CÉL 

pedig ÉN VAGYOK! Ezzel már rá is mutattam a LÉNYEGRE! 

Minden befelé fordulással kezdődik! Az élet forrása, a boldogság forrása mindig 

belül van! Hiába tisztítja valaki a folyamot, ha a forrás szennyezett! 

Tehát, ha a kérdéseitekre meg akarjátok kapni a választ, akkor nem könyvek 

oldalairól, hanem szívetek lapjairól kell leolvasnotok azt. Tehát BELÜLRŐL! Erre 

időt és lehetőséget kell adnotok magatoknak. 

Az élet kérdéseire adandó válasz maga az élet, tehát nem ruha! Így is mondhatom: 

a Velem való élő kapcsolat. Így is mondhatom: állapotszerű imádság! Aki ezt ki akarja 

kerülni, az Engem akar kikerülni, tehát nem boldog akar lenni, hanem bódult! 

Nagyon szeretlek benneteket! Várom részetekről a viszont-szeretést! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2280. EGY ÁLOMBAN KAPOTT ÜZENETRŐL 

Kérdező: 

Álmomban azt a felszólítást kaptam, hogy mondjam el az embereknek ezt az üzenetet: „Úgy 

szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek titeket!” Ezt meg is tettem, de bolondnak néztek. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A tőlem idézett új parancsot Én is csak egy szűk csoportban mondtam el, és nem a 

nagy nyilvánosság előtt, és főleg nem fűnek-fának! 

Az okosság és óvatosság mindig kötelező! Ha valaki álomban kap valamilyen 

üzenetet, azt előbb beszélje meg okos, értelmes, bölcs emberekkel, és csak az ő 

ajánlásukra tegye azt közzé! 

Tudnod kell, hogy önmagában nem elég az, ha valami igaz! A Sátán Nekem soha 

nem hazudott, de mindig úgy mondta meg az igazságot, hogy azzal ártson Nekem, 

azzal lejárasson Engem! 

A csúcsérték az a szeretet, amely épít, buzdít és vigasztal! Ne csodálkozz hát, ha 

álmaid nem érik el azt az eredményt a reális, éber világban, amelyre te számítasz. Ha 

Engem képviselni akarsz hatékony módon, akkor az első lépést szilárd ponton kell 

elindítanod. Ez semmiképpen sem lehet az álomvilág. Egy kabát begombolásánál 

nagyon kell vigyáznod, hogy az első gombot ne gombold mellé! Az első gomb pedig 

mindig a realitásokat számításba vevő józan ész! 

Légy hát okos és óvatos! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

2281. EGY KAPCSOLATRÓL 

Kérdező: 

Magamról, páromról, kapcsolatunkról. 



HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Az egész életedet átfogó kérdéseidre részletes válaszokat nem adhatok, mivel nem 

vehetem át tőled a te életedre szabott felelősséget. Amit mondhatok, az lényegében az, 

hogy személyes kapcsolatban kell élned neked is, párodnak is Velem, és akkor 

életetek, a lényeget tekintve, megoldott élet. Ezt most kicsit bővebben kifejtem. 

Párkapcsolatot Én soha nem alakítok ki ember és ember között. Ez a ti komoly, 

felelősségteljes feladatotok. Szándékban, döntésben nem úgy kell elindulnia senkinek, 

hogy embertől érjen el Istenhez, hanem fordítva! Istentől kell elindulnia az ember felé. 

Aki nem Engem tesz életében az abszolút első helyre – tehát nem Én vagyok az 

egyetlen ELSŐ – annak életébe szinte semmi beleszólásom nincsen. 

Döntő tehát az, hogy te az örökkévalóság megmásíthatatlan valóságát szemed előtt 

tartva, vagyis minden döntésre rákérdezve: mi ez az örökkévalósághoz képest?, 

mindennap Velem beszéld meg teendőidet. Erre való a reggeli ima. Napközben is 

többször fordulj Hozzám, mint egy festő, aki festi a tájat, s bár a vászonra koncentrál, 

de rendre felnézve abból szinte belefényképezi a tájat a tudatába, hogy onnan az a 

vászonra kerüljön. Így kell neked napjaidat végezned, végigélned! 

Ami pedig a párkapcsolatot illeti, azt közösen kell megbeszélnetek, és egyikőtök 

sem hivatkozhat Rám, mint felelős személyre, csupán önmagára. 

Az mindenképpen áldatlan dolog, hogy távol legyenek egymástól azok, akik együtt 

akarnak élni! Feltétlenül ennek megszüntetésére kell törekednie azoknak, akik egymást 

valóban komolyan veszik. Mindaddig, amíg nem ezt teszitek, arról tesztek tanúságot, 

hogy boldogságotokat, benső békéteket kívülről akarjátok biztosítva látni. Akik igazán 

szeretik egymást, azok a leglehetetlenebb körülményekben is egybe tudják fonni földi 

életüket. Ha nem, akkor ezzel azt igazolják, hogy lelkük mélyén sem Hozzám, sem 

egymáshoz nem tudnak kötődni. Ez tehát mindenképpen áldatlan állapot! 

Kedves Barátom! Én valóban mindenkinél jobban szeretlek téged, és ezért Rám 

mindig számíthatsz! De amit neked kell megtenned, azt Én helyetted meg nem 

tehetem. Én csak azt tudom boldogítani, aki úgy akar boldog lenni, ahogy azt Isten 

elgondolta róla. Ezt pedig mindenki a saját szívéből kiolvashatja, kihallhatja, ha erre 

rendszeresen időt biztosít magának. 

„Az ajtóban állok és kopogtatok. Aki meghallja hangomat, ahhoz bemegyek!” (Jel. 

3:20). A kopogás a körülményeid zaja. Ebben kell meghallanod hangomat! 

Megáldalak a BENSŐ HALLÁS KEGYELMÉVEL!  « 

2282. MINDENKI MEG FOG TÉRNI EGYSZER? 

Kérdező: 

1. Szeretnék lelkemet építő közösséget találni! 

2. Sokszor „égi honvágyam” van. 

2. Egyszer mindenki visszatér Teremtőjéhez? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Amennyire van választási lehetőséged, fel kell tudnod mérni, hogy egy közösség 

erősíti vagy gyengíti szíved békéjét. De ez nem érzelmi ügy! 

Erősíti akkor, ha az evangéliumi tanításaimmal szinkronban van az, amit egy 

közösség képvisel. Gyengíti, ha ellenkezik ezzel. Az nem döntő, bár fontos, hogy jól 

érzed magad vagy sem. Azért nem döntő, mert neked elsősorban arra kell törekedned, 

hogy Én jól érezzem Magamat benned. 

Én mindig jól érzem Magamat abban, aki legalább elvben az evangéliumaim 

alapján elétek tárt tanításomra igent mond. Azért mondom, hogy legalább elvben, mert 

a gyakorlatban a bűnbánat mindig helyre tud tenni benneteket, ha elvben elfogadtátok 

tanításomat. De ha elvben nem fogadjátok el, akkor képtelenek vagytok a gyakorlatban 

bűnbánatot tartani, és így életképtelenné teszitek tanításomat! 

Ahol arra törekszenek, hogy tanításom megvalósítása helyett a Szentírás többi 

részére hivatkozva felhígítsák azt – holott a Szentírás többi része nem arra való, hogy 

tanításomat korrigálja, hanem arra, hogy megvilágítsa –, abba a közösségbe nem 

érdemes eljárni! 

2. Az szép, jó és nemes, ha valakit „égi honvágy” gyötör. De mindig vigyázni kell 

arra, hogy ez az úgynevezett honvágy el ne vigyen benneteket a napi feladatotok 

elvégzésétől, tehát a jelen megszentelésétől, mert ennél fontosabb nincsen számotokra! 

A Földre ezért jöttetek! Ha emellett még nagy vágy is van az égiek után, ez csak akkor 

tölti be hivatását, ha a jelen megszentelésében megerősít benneteket. 

3. Igen! Egyszer mindenki visszatér Teremtőjéhez. Ha nem így lenne, akkor Én, 

Jézus, nem mondhattam volna, hogy legyőztem a világot. Miféle győzelem lenne az, 

ha lennének, akik soha ennek a győzelemnek, ennek a boldogító szeretetnek a fenségét, 

örömét át nem élhetnék, bármennyire is szeretnék? Ó igen! Egyszer mindenki visszatér 

Teremtőjéhez! 

Arra kellene törekednie mindenkinek, hogy minél kevesebb fölösleges szenvedés 

árán jusson vissza mindenki Teremtőjéhez! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2283. VAN ELEVE ELRENDELÉS? 

Kérdező: 

1. A HANG-tól jött, hogy az ÚT visz Hozzád? 

2. Minden sorsszerűen történik? 

3. Megszentelni vagy megszentelődni jöttem a Földre? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Igen. Hozzám, Jézushoz, nem utak vezetnek, hanem ÚT! 

Vannak utak, amelyek bekötő utak ehhez az ÚT-hoz, amellyel azonosnak mondtam 

Magam. Szinte mindenki egyéni utakon jut el erre az ÚT-ra. 



Igazat mond tehát az, aki azt mondja, hogy különböző utak vezetnek Istenhez. De 

ez csak addig igaz, amíg az illető nem ismer Engem. A bekötő utak nem azonosak a 

célhoz vezető ÚTTAL, tehát Velem! Legtöbb ember nem az Én utamat járva törekszik 

üdvösségre. Legtöbb embert a tudatlansága menti, mikor az üdvösségre törekszik! 

A bekötő utak és Közöttem, mint ÚT között, a lényeges különbség az, hogy a 

bekötő utakon járóknak nem az a legfontosabb, hogy minden áldozatot vállaló 

szeretettel törekedjenek szebbé tenni a Földet, hanem valami egyéb. Az az Isten 

országa, amelyről azt mondtam, hogy elérkezett hozzátok (Márk 1:15), és amely 

minden ember számára a földi élet után felismerhető, a Földön csak azoknak a lelkében 

van jelen, akik arra törekszenek, hogy úgy éljek bennük, mint a Názáreti Ácsban, tehát 

a nemártás, a megbocsátás, segítés életét, mint UTAT, vállalják. 

A HANG az Én hangom volt tehát, amikor azt hallottad, hogy az ÚT az, ami hoz, 

és nem a bekötő utak hoznak közelebb téged Hozzám! 

2. Nem minden sorsszerűen, hanem minden sorsvonalszerűen történik! Véletlenek 

valóban nincsenek. De ez nem jelenthet fatalizmust! Eleve csak a CÉL van elrendelve 

mindenkinek, és az, hogy ennek felvállalása nélkül senki nem lehet boldog. Mindenki 

válogathat a különböző eszközökben, de nem válthatja le a CÉLT, vagyis azt, hogy az 

Én Titokzatos Testembe tagozódjék, ha valóban el akarja érni szíve békéjét, a 

boldogságot. Ennek felvállalása semmiképpen sem szertartás kérdése. Természetesen 

jó, ha ezt a magatartást lepecsételi valamilyen szertartás is. De a hangsúly feltétlenül az 

előbb út-ként megfogalmazott magatartáson van. 

Itt megemlítem, hadd tudja meg mindenki, aki olvassa a HANG-könyveket, hogy 

immár kétezer éve, szinte intézményesen mindent elkövetnek a különböző felekezetek, 

hogy az a tartalom, amit ÚT-nak neveztem el, és Magammal azonosítottam, 

felismerhető ne legyen. A leghatékonyabb eszköz pedig, amit ennek érdekében 

felhasználtok, a Biblia! Az a Biblia, amely az Én evangéliumaimat is tartalmazza, s 

amelynek minden sorát az evangéliumaimhoz kellene igazítanotok, de nem tanításom 

cáfolására, főleg nem kiegészítésére, hanem megerősítésére! 

Mikor fogjátok megérteni végre, hogy nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek! 

Mikor fogjátok megérteni végre, hogy a betű öl, de a Szentlélek, ha értelmeteket 

átadjátok Neki, akkor csodálatos fénnyel és erővel tölthet el benneteket!? 

3. Megszentelődésed feltétele az, hogy megszenteld azt a jelent, ami éppen 

rendelkezésedre áll. Tehát megszentelni és megszentelődni egyaránt feladatod, amíg a 

földi életed ezekre neked lehetőséget ad! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2284. SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 

Kérdező: 

1. Egy szellemi iskoláról kérdezem a HANG-ot. 

2. Honnan lehet felismerni a Megtévesztőt? 

3. Szeretnék élő közösséget találni! 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az általad említett szellemi iskola sok olyan információt közöl a 

szellemvilágról, amelyek jól gazdagítják ismereteiteket, de erkölcsi gazdagodással nem 

tudnak szolgálni. Sőt! Amennyiben egy iskola önmagát az egyedüli üdvözítő útnak 

ajánlja fel, már eleve híján van annak az alázatnak, amely feltétlen feltétele annak az 

egészséges növekedésnek, fejlődésnek, amely belülről biztosít megfelelő erőforrást a 

boldog élethez. 

2. Ahhoz, hogy valaki a szellemek megkülönböztetésének adományát megkapja, 

nem elég Lélekkeresztségben részesülnie. Szükséges hozzá még egy végleges döntés, 

hogy rendszeresen foglalkozzék az evangéliumaimmal, továbbá legyen benne 

nyitottság és alázat arra, hogy a megismert jót képes legyen leváltani az általa 

értelmesebbnek ítélt jobbra. E nélkül ez az adomány nem birtokolható. Aki azt 

gondolja magáról, hogy ő tévedhetetlen, annak biztosan téves lelkiismerete van. Ez áll 

minden olyan igazságra, amelyről elmondhatjátok, hogy „tükör által homályban” 

mutatkozik meg előttetek. 

Más a helyzet az erkölcsi igazságokkal! Az az igazság, amely hirdeti, hogy soha 

senkinek nem szabad ártanotok, hogy mindig mindenkinek meg kell tudnotok 

bocsátani, és segítenetek kell ott és akkor, ahol és amikor erre lehetőséget kaptok, ez 

nem ismer mellébeszélést! Én EZZEL azonosítottam Magamat! Tehát a gyakorlati 

szeretet parancsa mindig és teljesen érvényben van, és ez mindig és mindenütt 

felismerhető. 

Csak azt szabad másnak akarnod, amiről tudod, hogy a te lelkedet is építené, ha 

mások azt neked tennék, és nem szabad tenned azt, amiről tudod, hogy neked is ártana, 

ha mások tennék azt neked. 

3. Ha nem találsz olyan közösséget, amely után szíved és az Én szívem is vágyik, 

nem baj. Csinálj te ilyet! Találd meg azt az egy-két embert, akivel Nevemben 

rendszeresen össze tudtok jönni, és kezdjétek megbeszélni evangéliumaimat. Ahol 

ketten vagy hárman összejöttök az Én nevemben, ott vagyok közöttetek, és Lelkem 

sugallata által működni fogok bennetek, veletek, értetek! 

Megáldalak a HŰSÉG és a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2285. ÁLOMBELI ÉLMÉNYEKRŐL 

Kérdező: 

1. Álmomban hét angyalt láttam győzelmi harsonával. 

2. Álmomban kozmikus katasztrófát éltem át. 

3. Valóban nem érvényesek már az előző próféciák? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Álmodban egy olyan beavatódásod történt, amely ébrenlétben nem is lehetséges. 

E beavatódás lényege az, hogy a tér-idő dimenzió határainak megszűntével a 



szellemvilág kapcsolatot teremtett veled annak érdekében, hogy rajtad keresztül 

másokra is jobban tudjanak hatni. 

Ez számodra nem jelent semmiféle akciót, csupán passzív elviselője vagy ennek. 

Adj hálát ezért a szerepedért is. A többi már nem a te dolgod. 

2. A kozmikus katasztrófa, amelyet láttál, annak a szimbóluma, amely már 

hosszabb ideje végbemegy a lelkekben, és amely külső megjelenésében is közelíti a 

Földbolygót. De ti nem a félelem Lelkét kaptátok, hanem a fogadott fiúság Lelkét! 

3. Nincs érvényét veszíthető, Isten Lelkétől eredő prófécia! Minden prófécia 

beteljesül! Az a prófécia, amely nem teljesül be, már kezdetben sem volt igazi 

prófécia! 

Azok a próféciák, amelyek napjaitokban egyes látnokoknak birtokában vannak, 

pontosan azért nem hozhatók nyilvánosságra, mert feltételekhez vannak kötve, s amíg 

e feltételek fennállnak, addig nem ismertethetők, nehogy hamis próféciáknak lehessen 

minősíteni később ezeket. 

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

2286. ŐRANGYALOMRÓL, ELHUNYTJAIMRÓL 

Kérdező: 

1. Elhunytjaimról szeretnék hallani valamit! 

2. Őrangyalom nevét szeretném tudni! 

3. Kaptam bűneimre megbocsátást? 

HANG: 

 » Gyermekem! 

1. Aki bennem hisz, az halált nem lát sohasem! Ezt mondtam akkor, amikor Lázár 

sírjához mentem. Ezt ma is állítom! 

A földi életetek egy állapotszerű meghalása annak a testnek, anyagnak, aminek 

nincs helye az örök- életben. Tehát csak a test hal meg! Ami abban élet, az nincs 

alávetve a mulandóságnak. 

Nektek fáj az az elválás, amit a földi élet vége jelent. Igen, mert jobban meg 

vagytok kötözve egymással, mint Velem. Így is mondhatnám: minél jobban meg 

vagytok kötözve Velem, annál szabadabbak vagytok egymástól, és ezért annál 

boldogítóbb számotokra az a pillanat, amit ti a halál pillanatának neveztek. 

Elhunytjaidnak leghőbb igyekezetük most az, hogy Bennem találják meg 

szabadságukat, és így téged is tisztábban, istenibben és ezáltal emberibben tudjanak 

szeretni. 

Fontosnak tartom, hogy ne velük légy elfoglalva, hanem azzal a napi teendőddel, 

amely által jobban és szabadabban tudok élni benned! 

2. Ha őrangyalodat őrangyalodnak nevezed, ez elég. Jobb, ha nem konkretizálom 

előtted szerepkörét. Ha tudod róla, hogy mindig veled van, és örömmel érezteti 

szeretetét veled, ha kéred őt erre, akkor kettőtök kapcsolata már képes szent életté 

formálni a te életedet. 



3. Ami pedig a megbocsátást illeti, hát erről tudnod kell, hogy ez az Isten lényege! 

A SZERETETNEK egy speciális megfogalmazása a MEGBOCSÁTÁS! 

A ti életetekben nem lehet probléma az, hogy Isten megbocsát vagy sem! Sokkal 

súlyosabb probléma az, hogy ti meg tudtok-e bocsátani! 

Ha valaki zúgolódik körülményei ellen, melyekről nem tehet, az bizony arról tesz 

tanúságot, hogy nem tud megbocsátani Istennek. Arról tesz tanúságot, hogy szerinte 

Isten nem istene a körülményeknek az övéi számára sem. Arról tesz tanúságot, hogy 

bár még egy szülő is megtesz mindent a gyermekéért, de Isten nincs olyan jó, illetve 

nincs olyan tehetséges, mint egy jó szülő, mikor gyermekeiről van szó. 

Hidd el, hogy Isten a körülményeiteknek is az Istene, ha élő kapcsolatban akartok 

maradni Velem. Az Isten megbocsátó szeretete abszolút tökéletes! 

De meg kell tudnotok bocsátani embertársaitoknak is, ha Isten megbocsátó jóságát 

be akarjátok fogadni magatokba. Éppen azáltal nyíltok ki Isten megbocsátó jósága felé, 

hogy megbocsátjátok azokat a bántásokat, amelyekkel mások megnehezítették 

életeteket. Ez feltétlen feltétele annak, hogy át tudjátok venni Isten megbocsátó 

szeretetét! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2287. TELJES ÉRTÉKŰ SZERETNÉK LENNI! 

Kérdező: 

1. Nagynéném miért mosolygott rám halála előtt? 

2. Mi által válhatok igazi emberré? 

3. A teljesebb élet érdekében jobb lenne már, ha lenne családom. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Amikor rokonod rád mosolygott, akkor ő már inkább ebben a dimenzióban élt, 

mint a Földön. Mivel senki sem külön sziget, ezért ő akkor már szeretetével sokat 

megélt abból, hogy te a szeretet országának várományosa vagy csakúgy, mint ő. 

2. Igazi emberré csak Általam, Jézus által, válhat mindenki. Te sem vagy kivétel. 

Csak Általam, Velem és Bennem vagy képes olyan emberré válni, aki elmondhatja 

magáról azt, hogy boldog! Ennek útja a gondolkodás-átalakítás. Nincs más út! 

Engem kell tehát megismerned ahhoz, hogy tudd, kihez kell igazítanod 

gondolkodásodat. Engem leghitelesebben a Bibliában található evangéliumok alapján 

lehet megismerni. Tehát nem a Biblia által, hanem a Bibliában található evangéliumok 

alapján. Ha ezeket olvasod, és problémák vetődnek fel benned, akkor írd fel 

kérdéseidet, és addig keresd ezekre a feleleteket, amíg értelmedet megnyugtató 

válaszokat nem kapsz e kérdésekre. Van még egy könyv. Címe: „Merre menjek?” Egy 

kis cédulán elküldöm a címet, ahonnan megrendelheted. 

Az emberré válás tehát nem egy pillanat műve, hanem egy folyamat, mely 

mindvégig tart. E téren nem a célba érés a lényeg, hanem az úton járás! A folyamat a 

döntő, és nem a megállapodottság. 



3. Minden bizonnyal helyénvalónak érzed, hogy életed kiteljesedéséhez 

természetesnek gondolod azt, hogy saját családod legyen. De ezt csak te gondolod, és 

általában az emberek. Én úgy gondolom, hogy életed kitejesedéséhez az is hozzá 

tartozhat, hogy saját családod legyen, de ez nem lényeg. A lényeg az, hogy te Hozzám 

tartozzál! Családban vagy család nélkül, egyre megy! Minden család pontosan annyi 

előnyt jelent, mint amennyi hátrányt is ahhoz, hogy valakinek a benső világa, tehát az, 

ami örök, folyamatosan fejlődjék. A család amennyi lehetőséget ad az áldozatos 

szeretet megvalósítására, annyi megkötözöttséget is jelent a szabadságra teremtett 

szellemi lények számára. Ezért az a jó, ha valaki nem erőlteti, hanem csupán 

belesodródik egy életre szóló párkapcsolatba. 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2288. KÉRDEZŐ. ÉLHETEK ISTEN ÁLDÁSÁVAL ELVÁLÁSOM UTÁN? 

Kérdező: 

Alkoholista férjemtől elváltam. Lehet áldás egy új kapcsolaton? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A Szentlélek a kapcsolatok lelke. Ha valaki annyira rabja lett az alkoholnak, 

hogy csak embertelen módon lehet vele együtt élni, akkor ott már nincs élő, lelki 

kapcsolat. 

Abban az egyházban, amelyben te házasságot kötöttél a templomban, valóban nem 

lehetséges olyan feloldozásban részesülnöd, ha újra házasságra léptél, mint előtte 

lehetett. De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy Isten nem ölelhet a szívére téged! 

Az Istennek nincs megkötve a keze a szentségek által. Csupán a papoknak van jogi 

akadály a lelkükön, s így te nem a gyónás által, hanem attól függetlenül, bűneidet 

megbánva, feltétlenül nyugodt szívvel élhetsz Velem együtt akkor is, ha újra 

házasságot kötöttél. Csupán arról van tehát szó, hogy egyházjogilag nincs lepecsételve 

kapcsolatotok. Ez számodra nem lehet döntő szempont akkor, ha úgy gondolod, hogy 

szíved békéjét az új kapcsolat erősíteni tudja. 

Tudnod kell azt is, hogy nem ilyen kapcsolaton múlik a boldogságod, mivel 

legalább annyi nehézséget, mint könnyítést jelent minden párkapcsolat. Az okosságot 

és az óvatosságot soha nem szabad figyelmen kívül hagyni! 

Ha úgy gondolod, hogy neked jobb lesz, ha ő úgy gondolja, hogy neki jobb lesz, ha 

polgári házasságot köttök, akkor ebből nem sok jó fog származni. Ha úgy gondolod, 

hogy neki jobb lesz, ha ő úgy gondolja, hogy neked jobb lesz, akkor van remény, hogy 

elviselhetőbb lesz életed a kapcsolat által, mint előtte volt. 

A szentáldozás, mint erőforrás, a polgári házasságkötéssel sem kizárt véglegesen. 

Csupán bizonyos feltételekhez kötött. E feltételeket minden pap tudja. 

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!  « 



2289. MAGAMRÓL, ŐRANGYALOMRÓL 

Kérdező: 

1. Szeretnék véleményt hallani magamról! 

2. Részesülhetek Lélekkeresztségben? 

3. Őrangyalomról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Én csak azt mondhatom el neked, hogy milyennek kell lenned. De azt, hogy 

milyen vagy, azt neked kell felismerned. 

Az önismeretnek legtisztább tükre a cselekedet! Cselekedeteid tükrében 

felismerheted, hogy ki is vagy tulajdonképpen. 

Meg kell vizsgálnod, hogy mivel foglalod le magadat egész nap. Aztán meg kell 

vizsgálnod, hogy amit teszel, azt hogyan teszed! Milyen szándékkal, milyen 

figyelmesen, milyen szorgosan? 

Meg kell vizsgálnod, hogy anyagi javaidból mennyit szoktál juttatni a nálad 

szegényebbeknek. Mennyi az a gyakorlatban mérhető idő, amit mások iránti segítő 

szolgálattal töltesz el? Ha ezeket naponta megvizsgálod, akkor aránylag reális képet 

kapsz magadról. 

2. Nagyon természetes, hogy részesülhetsz Lélekkeresztségben. 

Az Én Lelkem örömmel tölti be azokat, akik az Ő jelenlétét az áldozatos szeretet 

kibontakozására akarják felhasználni. Ennek nincs semmi más feltétele, mint 

radikálisan hátat fordítani az önzésnek, tehát megbánni eddigi önzéseidet, és komolyan 

igent mondani arra, hogy Lelkem irányítását el akarod fogadni. Ha ezt naponta 

elmondod Nekem, Jézusnak, akkor már csak várnod kell, és egészen biztos lehetsz 

abban, hogy a megfelelő időben eláraszt a Szentlélek. 

3. Mostanában a legtöbb ember számára annyira sodró erejű a földi élet, hogy nem 

is egy angyal, hanem sokszor egy egész csapat törekszik irányítani, vezetni benneteket. 

Természetesen mindig van egy, aki a többit egybefogja. De nem szükséges, hogy ez 

mindig ugyanaz legyen. Ezért nevezd csak őrangyalodnak azt, aki éppen a 

legszolgálóbb szolgáló számodra a többiek között. 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2290. SEGÍTSÉGET KÉREK! 

Kérdező: 

Jézusom, segíts! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Felkiáltójeles fohászod nem alkalmas arra, hogy részletes útmutatást adjak, mert 

egy ilyen összesűrített gond-kupac CSAK ÖSSZESŰRÍTETT válasszal robbantható 

szét! 



Az egyik katonai akadémián volt egy olyan vizsgáztató, aki e kérdést tette fel az 

egyik ludovikásnak: „Mit vezényel csapatának, ha három oldalról túlerő zárta körül, 

háta mögött pedig a tenger?” A ludovikás válasza ez volt: „Imához!” E válaszáért 

kitűnőt kapott. 

Rövid fohászodra Én sem tudok okosabbat vezényelni neked! Esetleg még 

hozzátehetem azt, hogy az istenszeretőknek azért válik minden a javukra, mert Isten az 

övéi számára a körülményeknek is az istene! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

2291. SZENVEDEK LELKÉSZÜNK MIATT 

Kérdező: 

1. Nagyon bánt a helyi pásztor szeretetlensége. 

2. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nekem is fáj minden szeretetlenség, ami történik a világban. Ha ez fáj neked is, 

akkor számodra ez kitüntetés, mert ez benned az Én fájdalmam. Adj hálát Istennek, 

hogy Én, Jézus, megosztom veled fájdalmamat. Ez biztos jele annak, hogy örömömben 

is részesülni fogsz! Ez a fájdalom tehát nem csökkentheti lelked békéjét, boldogságát, 

mivel Én sem vagyok boldogtalanabb attól, hogy sokan nem szeretnek. Engem is, 

téged is csak az a szeretet boldogíthat, amit magunkban hordozunk, és nem az, amit 

másoktól kapunk. 

Ha mégis azt vennéd észre, hogy szíved nyugtalanná válik attól, hogy nem 

szeretnek úgy, ahogy szeretnéd, ha szeretnének, akkor ez benned nem Tőlem van! 

Akkor te meg vagy kötözve, tehát nem vagy szabad arra a békére és boldogságra, 

amire Isten téged teremtett. 

Boldogságotoknak, tehát szívetek békéjének, vagy boldogtalanságotoknak, tehát 

szívetek békétlenségének mindenki csak maga lehet az oka. Amire Isten benneteket 

teremtett, azt nem teheti mástól függővé, csak attól, akit arra teremtett, amire teremtett. 

Isten minden embert Önmagára, tehát nem papokra, nem templomokra, nem 

szentségekre teremtett, hanem Önmagára. A papokat, templomokat, szentségeket jó, ha 

tudjátok eszköznek felhasználni, de nem baj, ha nem tudjátok, mert Isten Általam, 

Jézus által, közvetlenül is tud szeretni benneteket! Tudnod kell, hogy amiről nem 

tehetsz, azért nem felelsz! 

Általában abból soha nem szokott semmi jó kijönni, ha másokat akartok 

megváltoztatni magatok helyett. Hidd el, bőven elég, ha magadat neveled áldozatokat 

vállalni tudó, szolgáló szeretetre. Én, Jézus, nem is kívánok ennél többet tőled! 

2. Ha legfőbb vágyad a szolgáló szeretet megélése ott, ahol erre lehetőséget adnak 

neked, akkor nincs más dolgod, mint az, hogy állhatatosan kérd a Lélekkeresztséget. 

Biztos lehetsz abban, hogy a Szentlélek akkor, amikor elérkezettnek látja az időt, be 



fog tölteni téged is erővel és békével, s te erről nemcsak tudni fogsz, de nem is fogod 

tudni megállni, hogy tanúságot ne tégy majd erről mások előtt! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2292. JÓSOLTATTAM MAGAMNAK 

Kérdező: 

1. Megbántam, hogy jósoltattam magamnak. 

2. Aggódom mások lelkéért. 

3. Belekeveredtem egy kellemetlen ügybe. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Lelke békéjét mindenki megleli, ha megbánja ballépéseit. Az a lélekállapot, 

amely valakit jósokhoz irányít, eleve helytelen alap arra, hogy Velem élő és 

megnyugtató kapcsolatot tudjon kialakítani. 

Ha valakit érdekel a jövője, annak azt tudom ajánlani, hogy szentelje meg a jelenét, 

és akkor boldogító lesz a jövője is. De ha valaki úgy gondolja, hogy boldogsága nem 

belül dől el, hanem valami külső események döntik majd ezt el, arra csak azt tudom 

mondani, hogy sajnálom az illetőt, mert még távol van attól, hogy Rám találjon a 

szívében. 

2. Az nem jó, ha bárkiért is aggódsz. Az jó, ha mindenkiért szorgoskodsz. Tehát, 

ha úgy gondolod, hogy aggódásoddal akár csak egy arasznyit is tudod növelni mások 

értékét, akkor szintén arról teszel tanúságot, hogy felelős lehetsz mások 

lelkiállapotáért, és többre értékeled magadat Nálam is, mivel Én sem tudtam és nem 

tudom ma sem megmenteni azokat, akik nem akarnak megmenekülni. A szorgoskodás, 

a másokért élés azért jó, mert neked jó! Te tudsz így kiteljesedni az Irántam való 

szeretetben. 

3. Úgy gondolom, hogy jelenleg a legsúlyosabb problémád az, amibe 

belekeveredtél a munkahelyeden. Igen, mert megfeledkeztél az okosságról és az 

óvatosságról. Pedig e két őrangyal nélkül nem tudjátok azt az utat járni, amivel 

Magamat azonosítottam. 

De most sem késő! Mindenkor van újrakezdés. A földi életben a remény az a lelki 

ellenálló képesség, amely mindig megtalálja a kiutat, ha összecsapnak fölöttetek a 

hullámok. Bízzál a benned lévő jelenlétemben! Bízzál Bennem! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2293. HÁZASSÁGRÓL 

Kérdező: 

Lehet igazi szeretet a házasságban testi odaadás nélkül? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Nem lehet igazi szeretet a házasságban a testi odaadás nélkül, hacsak mindkét fél 

nem ezt szeretné. Pontosan a testi odaadást vállalta az, aki házasságra lépett! Ez 

annyira a lényegéhez tartozik a házasságnak, hogy maga a testi kapcsolat házasságon 

kívül nem is megengedett, másrészt a házasság e nélkül nem is beteljesített! 

Bizonyos hiúsági és egyéb kényelmetlenségi szempontok nem érinthetik a 

lényeget. A lényeg pedig a test vonalán az egyik fél részéről a jogos megkövetelés, a 

másik fél részéről a teljes és feltétlen odaadottság, hacsak valami egészen embertelen, 

brutális (részegség, különböző droghatás) helyzet nem áll fenn. 

Az ne nyugtalanítson senkit, hogy a házastárs mit szeretne! Mindkettőnek azt kell 

adnia és azt kell kapnia, ami van! 

Drága Gyermekem! A test is hozzátartozik az emberlét állapotához, és ezért jogos 

követeléseit teljesíteni kell, ha egészségesek akartok maradni, és teljes emberként 

akarjátok szolgálni egymást. 

Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2294. MELYIK AZ ÚR NAPJA? SÜKÖSDRŐL 

Kérdező: 

1. A vasárnap vagy a szombat az Úr napja? 

2. Valóban csak 144 ezer kiválasztott lesz a Földön? 

3. Jártam Sükösdre. Járjak továbbra is? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Isten úgy teremtett benneteket, hogy minden héten legyen hat nap, amikor Érte, 

és legyen egy nap, amikor Vele foglalkoztok. Az már nem tartozik a lényeghez, hogy 

azt a napot, amikor Vele foglalkoztok, tehát a pihenő napot (szabbat) hogyan 

nevezitek. Van, ahol szabbatnak hívják, van ahol vasárnapnak, és még olyan is van, 

ahol pénteknek. Az őskeresztények egy ideig a szabbatnak, tehát a szombatnak napját 

szentelték Istennek. Csak feltámadásom után (mivel ez vasárnap hajnalban történt) 

tértek át a vasárnapra. Ma a megkereszteltek körében ez az előírt, ez az elterjedt. 

Vezetőitek e napra igyekeznek időt biztosítani nektek arra, hogy Velem foglalkozzatok 

és pihenjetek. 

2. Szó sincs róla, hogy szó szerint lehetne venni a JELENÉSEK könyvének 

szavait, számait! A Jelenések könyve, csakúgy, mint a többi bibliai könyv, csak akkor 

segít benneteket Felém, ha az Én tanításomat, amelyek az evangéliumokban 

föllelhetők, alátámasztja, megvilágítja, de semmiképpen nem kiegészíti! 

3. Jól tetted, hogy elmentél Sükösdre! Azért tetted jól, mert mindenki, aki 

odamegy, megsejthet valamit abból a szenvedés-tengerből, amelyet ma is szenvedek 

értetek, miattatok! Mindenkinek ajánlom, hogy egyszer vagy kétszer elmenjen, de nem 



ajánlom senkinek, hogy rendszert csináljon ebből! Én nem LÁTVÁNYNAK jöttem a 

világba, hanem TANÍTÓNAK! 

Sajnos, minden olyan eseménynél, amely nem a megszokott természeti rendet 

követi, fennáll annak a veszélye, hogy pótcselekvésekre ad lehetőséget, kibúvót teremt 

arra, hogy ti a megtérés helyett zarándoklatokkal, imákkal és egyéb áldozatok 

meghozatalával a senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás, a mindenkin 

segítés útját – amellyel Én Magamat azonosnak mondtam, amikor azt mondtam, hogy 

Én vagyok az ÚT – kikerüljétek. 

Neked tehát már nem kell járnod Sükösdre! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2295. ÁLLANDÓAN VESZEKSZÜNK 

Kérdező: 

Nagyon áldatlan a házaséletem. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Leveled alapján férjed lélekben már régen vagy elhagyott, vagy nem is volt soha 

EGY veled. Az önzésnek az a formája, amellyel ő téged körülvesz, teljesen 

alkalmatlanná tesz arra, hogy lelkedben át tudd venni Tőlem az Én békémet, amelyet 

mindenkinek megígértem, aki fáradtan Hozzám jön, és szeretné lerakni Előttem terheit 

(Máté 11:28). Vagy átszakítod ennek az önzésnek korlátait, vagy nem tudok rajtad 

segíteni! 

Mivel nem Velem beszélted meg első házasságod után a további életed 

kibontakozását, így döntésed következményeit addig kell cipelned, ameddig bírod! 

Egy házasságnak csak akkor van értelme, ha az két megtért ember között kialakult 

kapcsolatot jelent. E nélkül Isten sem tudja boldogítóvá tenni senki házasságát! 

Amit pedig egészségi állapotodról írtál, az természetes következménye annak az 

áldatlan helyzetnek, amelyben vagy. 

Azt tudnod kell, hogy a házasság nem egy olyan javítóintézet, amelyben az egyik 

fél majd idővel megneveli a másikat. Minden házasság arra való, hogy egymást 

segítsétek Felém, Jézus felé, aki boldogító módon akarok bennetek öröklakást venni! 

Ha csak az egyik fél vesz Engem komolyan, akkor a másik fél ezt nem fogja a 

végtelenségig elviselni, és el fogja hagyni azt, aki Hozzám hű maradt. Az nem megy, 

hogy valaki Velem nem érzi jól magát, de az enyéimmel igen! Ahol a látszat ennek 

ellene mond, ott csak látszat-enyéimről lehet szó! 

Megáldalak a HOZZÁM KAPCSOLT HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2296. EGY GYÜLEKEZETRŐL 

Kérdező: 

1. Járjak-e tovább abba a gyülekezetbe, amelyben megtértem? 



2. A szeretni tanítást hogyan éljem meg? 

3. Egy leukémiás gyermekért könyörgöm az Úrhoz. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Sok embernek kinyitotta a szemét és a szívét az a gyülekezet, amelyet említesz. 

De ott, ahol bántják Édesanyámat, természetes, hogy nem érzed jól olyankor magadat. 

Ne is érezd jól magad soha ott, ahol Máriát bántják! 

Az általad említett gyülekezet és egyéb gyülekezetek bármennyire a világosság 

angyalai is, az ősellenség támadásaitól, sőt befolyásától egyik sem mentes. 

Természetesen ettől nem mentes egyetlen felekezet sem. A szomorú az, hogy nincs 

sem felekezet, sem gyülekezet, amely a senkinek nem ártást, a mindig mindenkinek 

megbocsátást, az állapotszerű szolgáló szeretet vállalását, tehát azt az életformát, 

amellyel Én, mint ÚT-tal azonosítottam Magamat, vállalná. Emiatt lehet állítani, hogy 

nincs olyan intézmény, amiben jól tudnám érezni Magamat. Csak személy van ilyen! És 

ezért Én most itt egy nagyon megszívlelendő kijelentést teszek: Ne azt tartsd 

legfontosabbnak, hogy te jól érezd magadat valahol, hanem azt, hogy Én jól érezzem 

Magamat nálad, benned! Csak oda menj, csak azt csináld, amiről azt érzed a 

szívedben, hogy Én ott és úgy jól érzem Magamat nálad. Az egészen biztos, hogy 

rosszul érzem Magamat olyankor, amikor valaki Anyámról tiszteletlenül beszél! 

2. A szeretni tanításnak feltétlen feltétele az a szeretés, amelyről ezt mondtam: „Új 

parancsot adok nektek!” (János 13:34). Ez annyiban új, hogy nem ismer megszorítást, 

kimagyarázást, amikor valakinek meg kell bocsátanotok és valakin segítenetek kell. A 

soha senkinek nem ártásról nem is beszélve! 

Az tud helyesen szeretni tanítani, akik sem a páli levelekből, sem más szentírási 

részekből nem fogad el érveket, amikor arról van szó, hogy szabad embert ölni vagy 

sem, szabad esküt tenni vagy sem, szabad szankcionálni a rosszat vagy sem. Ezek 

semmiféle körülmények között sem megengedettek, ha Én szerethetek bennetek! 

Helyesen tehát az tud szeretni tanítani, aki magára nézve legalább elvben elfogadja 

azt, hogy mindenkinek úgy kell szeretnie embertársát, ahogy Én szerettelek titeket! 

Elvben! Ha gyakorlatban valaki ezt megszegi, akkor még tud bűnbánatot tartani, de ha 

kimagyarázza, megmagyarázza, hogy a másik ember bántására joga van olyankor, 

amikor meg kell védenie önmagát, övéit, akkor képtelenné teszi magát az Általam 

helyesnek tartott bűnbánatra. 

A helyes szeretni tanításban tehát nagy a tét! Az Isten életének tétje forog ilyenkor 

kockán! Ezért fontos arra törekedned, hogy Én jól érezzem Magamat benned, és nem 

arra, hogy te jól érezd magadat valahol. Csak így vagy képes még életedet is 

elveszíteni Értem és az örömhírért (Márk 8:35)! 

3. Minden betegség meggyógyítható, tehát minden beteg meggyógyulhat! Amikor 

gyógyulásért imádkoztok, akkor tegyétek hozzá: „Akaratod szerint!” 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 



2297. AZ ÉLET ÉRTELMÉRŐL 

Kérdező: 

Mi az életem értelme? Miért élek? 

HANG: 

 » Leányom! 

Az ember alatti világ élete egyszerűen csak van, s nem ébred fel egyetlen 

növényben, egyetlen állatban sem az, hogy miért van. Csak a boldogságra született 

ember teszi fel e kérdést magának, és joggal! 

Van egy olyan birodalom, amelynek valósága nélkül értelmetlen az önmagára 

reflektálni tudó létező léte! Ez a birodalom nem a tér és idő dimenzió keretei közé 

ékelődött létezés, bár létezése itt is észlelhető. A tér és idő képtelenek e birodalmat le- 

és behatárolni. 

Vagy szóba állsz e birodalom létezésével, és akkor tudok segíteni neked, vagy nem 

állsz szóba, és akkor elmegyünk egymás mellett. 

Minden, ami él, magában hordoz valami időtlent, tehát örök létet. A kis virág 

ugyanaz a virág a virágnak nagy korában is, mint kis korában volt. A kis macska 

ugyanaz a macska nagy korában is, mint kis korában volt, pedig már semmi nincs a 

nagyban abból az anyagi részből, ami volt a kis macskában. A Teremtő mindenben 

jelen van létbentartó módon. 

A tér és idő dimenzióban az ember alatti világ faj- és önfenntartási ösztöne 

produkálja magát addig, amíg létezik. Ennek az ösztön-párnak felbomlása után 

értelmetlenné válik a léte tovább. Ezért, mint növényi, állati lét, elpusztul. 

Az emberben Isten nemcsak létbentartó módon van jelen, hanem boldogító módon 

is! A boldogság viszont csak akkor mondható minden igényt kielégítő valóságnak, ha 

soha nem kell elmúlnia. Ez pedig a Földön képtelenség. Ezért csak az az ember kaphat 

értelmes feleletet e kérdésre: miért élek?, aki elfogadja a tér és idő feletti birodalom 

létezését, és ennek tudatában formálja jelenét. Ti mindannyian onnan jöttetek, és 

akarva, akaratlan oda vágytok vissza! 

A földi élet értelméről csak az beszélhet okosan, akit éltet a remény, hogy a soha 

meg nem szüntethető boldogság utáni vágya a mulandó életben csak törekvésben 

értelmes. Tehát úgy, mint aki úton van! A CÉL annak a birodalomnak megjelenülését 

elérni, színről színre látni, amelyről az előbb beszéltem, tehát amely nem rögzíthető tér 

és idő határai közé, bár itt is jelen van, ezt is átjárja. 

Leányom! Számomra, Jézus számára, nagyon fontos a te földi életed. Ezt azzal 

mutatom ki, hogy nem úgy szeretlek téged, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a 

világon! Ezért van belőled csak EGY! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 



2298. SOK RAJTAM A RENDKÍVÜLISÉG 

Kérdező: 

A tévé sugárzása nagyon hat rám. 

HANG: 

 » Leányom! 

Mielőtt megszülettél, te már éltél! Előző életeid folyamán az önzésnek olyan 

formája alakult ki benned, amely most úgy mutatkozik meg, hogy képes vagy magadon 

megtartani átlagon felüli módon különböző tárgyakat. Önzetlen szolgálattal feloldható 

e karmikus gubanc. Ezzel van összekötve a tévé hatása is rád. Nem ad gyökeres 

megoldást az, ha nem nézel tévét, mivel az ok, a forrás ettől nem szűnik meg 

Az a sok baleset és egyéb betegség-sorozat, amelyen átmentél, szintén ennek a 

felhalmozódott önzéskomplexumnak következménye volt. 

Ha vállalod, hogy erődhöz és lehetőségeidhez képest elkezded a szolgáló szeretet 

útját járni, tehát a magad problémái helyett mások problémáin, gondjain enyhíteni, 

akkor a te problémád nemcsak csökkenni fog, de meg is fog szűnni! 

Megáldalak, hogy az önzetlen szeretet kihívásainak eleget tudj tenni. Megáldalak 

SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2299. EGY TANÍTÁSRÓL. HOGYAN TOVÁBB? 

Kérdező: 

1. Hogyan folytassam tovább életemet? 

2. Egy tanításról kérek véleményt! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Az okosság és az óvatosság mindig kötelez. Ez nem jelent egyhelyben topogást, 

mert józan eszedet te is azért kaptad, hogy ennek használatával felelős döntéseket 

hozz! 

Amikor azt kérdezed Tőlem, hogy hogyan folytasd tovább életedet, akkor nem 

tudom, mire gondolsz. Nem tudom, mert az általánosságokat te is tudod, a konkrét 

események pedig, amelyekkel találkozol, annyira sokrétűek, hogy csak közvetlenül 

akkor tudom megmondani elképzeléseimet döntésedről, amikor azok éppen előtted 

állnak. Tehát ne médium által akard megtudni azt, hogy hogyan tovább, hanem 

közvetlenül – párbeszédimában – kérdezd meg Tőlem. Ha ilyenkor olyan gondolatok 

jönnek, amelyek szívedet békével töltik el, akkor tudni fogod, hogy e gondolatok 

Tőlem jönnek, mert minden, ami épít, buzdít, vigasztal, Tőlem jön! 

2. Te annak az embernek a tanításáról kérdezed az Én véleményemet, aki elindított 

téged a szellemekkel történő találkozások útján. 

Már többször hangot adtam annak, hogy általános véleményt nem mondhatok 

senkiről, és semmiféle tanításról, mert az általánosítás ilyen téren többet árt, mint 

használ. Éppen az előtted kérdező levelében tettek fel Nekem egy olyan kérdést, hogy 



járjon-e az illető abba a gyülekezetbe, ahol Édesanyámat, Máriát nem tisztelik, sőt 

tiszteletlenek vele szemben. Erre tudtam mondani, és pedig felelősséggel tudtam 

mondani, hogy mindenki csak olyan helyre menjen, ahol tudja, hogy Én is jól érzem 

Magamat. Azt is mondtam, hogy ott, ahol Édesanyámat nem tisztelik, ott nem érzem 

jól Magamat. 

A te kérdésedre tehát csak azt tudom mondani, hogy minden tanításban fel kell 

tudnotok ismerni azt, ami a szeretetet növeli bennetek. Ezeket a gondolatokat 

ápoljátok, és örüljetek ezeknek, bárkitől is halljátok. De azokat a mondatokat, amelyek 

széthúzást, egyházatokból eltávozást, gyűlöletet, haragot ébresztenek bennetek, azokat 

az ősellenség nyújtja felétek. 

Kérd a bölcsesség Lelkét, kérd a szellemek megkülönböztetésének adományát! 

Isten nem szűkmarkú! Bőségesen segít ott, ahol nyitott és alázatos szívet talál! 

Megáldalak az OKOSSÁG és a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2300. SZERETEM A HANG-OT 

Kérdező: 

1. Jól képviselem a HANG-ot mások felé? 

2. Anyámon szeretnék segíteni, de ő nem hallgat rám! 

HANG: 

 » Leányom! 

1. A HANG-könyvek gondolatait, tehát szavaimat, úgy képviseld, ahogy azt a 

szíved diktálja. Nem lehet receptet adni arra, hogy hogyan beszéljen valaki Arról, akit 

szeret! Örülök, hogy elfogadod az Én hangomnak a HANG szavait, amint azok is. Ez 

számodra komoly erőforrás arra, hogy szívedben az Én békémet be tudd fogadni, és 

tudd meglátni azt, hogy mit is jelent elfogadni és vállalni Engem, mint Utat! Az Én 

sorsom nemcsak kereszthalál, de feltámadás is, nemcsak szenvedés, de boldogság is! 

Aki Engem vállal, az sorsom mindkét oldalát vállalja, s ezáltal lesz világosság mások 

számára! 

2. Édesanyádat olyannak kell elfogadnod, amilyen. Nincs értelme úgy döntened 

helyette, hogy utána szemrehányásokat tegyen neked. Azzal, ami az övé és önmaga 

fölött is ő rendelkezik mindaddig, amíg eszének használatánál van. 

Neked szabaddá kell válnod édesanyádtól, mert csak akkor tudok benned boldogító 

módon élni. Az bőven elég, ha egyszer elmondod neki, hogy te mit látnál jónak vele 

kapcsolatban. De ne terheld őt mindig ezzel! Csak ha ő kesereg, akkor állítsd le azzal, 

hogy jobb lenne a sorsa, ha hallgatna rád! De semmit nem szabad erőltetned! 

Vigyázz szíved békéjére, amelyet Tőlem kaptál! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 



2301. FIATAL VAGYOK. HOGYAN FEJLŐDJEM? 

Kérdező: 

Tizennyolc éves vagyok. Tele vagyok tervekkel, de ismerem gyengeségeimet is. Éltem az 

USA-ban is, és szeretném megismerni a keleti világot is. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Első látásra úgy fog tűnni, hogy általános dolgokat mondok, de ha jobban 

belemélyedsz, látni fogod, hogy bizony nagyon is konkrét tanácsot nyújtok feléd. 

Az első, amit tudnod kell, az az, hogy jelenlegi környezeted számodra annak a 

tükörnek az egyik fontos darabja, amelyből helyes önismeretre tudsz jutni. Nem arról 

van szó, hogy mások elgondolásai szerint akarj alakulni, de igenis szó van arról, hogy 

belásd: korod miatt még nem rendelkezel olyan tapasztalatokkal, amelyek alapján 

sziklaszilárdan tudnál megállni. Mindig jó az, ha valaki kontrolláltathatja magát! 

A másik darabja e tükörnek pedig a cselekedeteid! Tehát annak megfigyelése, hogy 

mit csinálsz reggeltől estig, és amit csinálsz, azt hogyan csinálod. 

Valóban, még nem vagy öreg ember. Még tudsz magadnak kedvet teremteni arra, 

hogy valami naplószerűségben rendszeresen rögzítsd le azt, hogy mit teszel reggeltől 

estig, és amit teszel, azt osztályozd le magadnak, hogy hányast érdemelsz érte. 

Tehát legyen valami napirended, mert akinek nincsenek tervei, napra kész tervei, 

azt megeszik azok az időrabló tényezők, amelyek sodrásába szükségszerűen 

belekerülnek a tervnélküli emberek, mert hát valamit csinálni kell, s legegyszerűbbnek 

tűnik az, hogy éppen azt csinálják az ilyenek, amit pillanatnyilag jónak látnak. Pedig 

ellene kell mondani az ilyen rapszodikus életformának, ha valaki szellemileg, lelkileg 

haladni, fejlődni akar! 

Te befelé egy átlagnál nagyobb érzékenységgel rendelkező alkat vagy, s ennek 

előnye az, hogy sok mindent mélyebben látsz, mint mások. Hátránya viszont a 

szenvedékenység és az elbizonytalanodás. 

Meg kellene tanulnod és rendszeresen gyakorolnod kellene a HANG 1. könyvben 

részletesen leírt PÁRBESZÉDIMÁT! Így tudnék rendszeresen mondani neked olyan 

gondolatokat, amelyek építenének, buzdítanának és vigasztalnának téged. Tehát oldani 

tudnám benned a túlzott elbizonytalanodást, mert érzékeltetni tudnám veled, hogy nem 

az a lényeg, milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2302. GYERMEKPROBLÉMÁRÓL 

Kérdező: 

1. Kígyófóbiámat hogyan győzhetem le? 

2. Gyerekproblémám van. 

3. Feléd vezet az az út, amin járok? 



HANG: 

 » Leányom! 

1. Évek, évtizedek múlhatnak el, míg egy kígyóval találkozol. Gyakorlatilag tehát 

szinte semmi esélyed sincs arra, hogy ennek a félelmednek megfelelő alapot találj. 

Ami pedig a fantáziálást illeti, két út is áll előtted arra, hogy ne félj a kígyóktól. Az 

egyik a kígyók tanulmányozása, a másik az, hogy ne foglalkozz velük. Ami ezeken 

kívül van, az a hisztéria területére tartozik, s ez olyan karmikus görcs, amely 

önfegyelemmel, és nem orvosságokkal és egyéb terápiákkal gyógyítható. 

2. Ne akard szeretetteljesebbé tenni kapcsolatodat gyermekeddel! Inkább akarj 

szabaddá válni gyermekedtől! Csak ezen az úton tudod helyesebben szeretni 

gyermekedet. Ha nem ezt teszed, akkor lelked mélyén kiteszed magadat a 

bálványimádás veszélyének. 

Egy gyermek számára mindig előnyös még egy-két gyermek! Ha valaki nem akar 

legalább három gyermeket vállalni, az nincs kibékülve az élettel, s általában nem a 

szolgáló szeretet vezeti, hanem az önzésnek a szelleme. 

Aki tudja, hogy egyedül csak Isten boldogíthat minden embert, annak tudnia kell 

azt is, hogy a gyermekek számát nem korlátozhatják anyagi szempontok. Egyedül az 

Isten iránti szeretet nagysága a döntő! Ennek mértéke szerint mindenkinek minden 

megadatik (Máté 6:25-34)! 

3. Én vagyok az ÚT (János 14:5)! Ha reggel Velem indulsz el utadra, akkor 

biztosan jó úton jársz. Nagyon fontos a reggeli ima! Nagyon fontos, hogy tudatosan 

Velem kezdd a napodat! Mindenre képes vagyok érted, de csak veled! 

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

2303. A BIZALOMRÓL 

Kérdező: 

1. Bízol bennem, Jézusom? 

2. Meggyógyítottál engem, mint bénát? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Azt tudnod kell, hogy kimondhatatlanul szeretlek! E szó viszont, hogy bizalom, 

magyarázatra szorul. 

Maga az Isten sem kíván tőletek megelőlegezett bizalmat! Én, Jézus, 

tanítványaimtól csak azért követeltem meg, hogy bízzanak Bennem, mert egész életem 

feléjük jogot formálhatott erre. 

A megelőlegezett bizalom nem jó! Éppen ezzel kapcsolatban mondtam, hogy 

legyetek okosak és óvatosak! Kitöltetlen csekket aláírni csak akkor szabad, ha már a 

másik fél is hajlandó erre! Én saját végtelen szeretetemben bízom, mikor felétek 

fordulok. Ez az Én életállapotom minden ember iránt! Természetesen benned is bízom 

annyira, amennyire erre Nekem te már eddig is alapot adtál. De ne arra építs, hogy Én 

bízom benned, hanem arra, hogy szeretjük egymást, és mindent megteszünk 



egymásért, ami lehetséges. A megalapozatlan bizalom vagy bejön, vagy nem. Az ilyet 

nem szabad középpontba állítani. 

Az kétségtelen, hogy te teljes mértékben bízhatsz Bennem, mert 

kereszthalálommal igazoltam, hogy földi életemnél jobban szeretlek. Mondtam azt is, 

hogy nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mintha valaki életét adja barátjáért 

(János 15:13). Ezt Én megtettem érted. Tehát te soha nem fogsz csalódni Bennem. 

Nem azért, mert ezt mondom, hanem azért, mert meghaltam érted! 

Az egyértelmű, hogy nem szeretnék csalódni benned! De az, hogy nem is fogok, 

nem Rajtam, hanem rajtad áll! 

2. Ha nagyobb hálát vált ki belőled az a tudat, hogy meggyógyítottalak, hát 

megmondom: igen, meggyógyítottalak! De ennél nagyobb súlya kell hogy legyen 

benned annak tudata, hogy életemet adtam érted, és érted élek ma is! Rád is vonatkozik 

e kijelentésem: Nem úgy szeretlek, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon. 

Ha még valakit úgy szeretnék, mint téged, akkor kettő lenne belőled. Tehát egyetlenem 

vagy! Ezért is bízhatsz Bennem fenntartás nélkül! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2304. SZERETNÉM, HA SZERETNÉNEK 

Kérdező: 

Nem kapok szeretetet senkitől. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Nagyon őszintének kell lennem hozzád, mert nagyon szeretlek! Meg kell 

mondjam, hogy te pontosan az ellenkező irányban keresed szíved békéjét, mint 

kellene. Hogyan magyarázzam meg nektek, hogy senkit a világon nem boldogít az a 

szeretet, amit kap az emberektől, ha nem arra a szeretetre koncentrál, amit magában 

hord, és amit Istentől kap, amelyet észre kell vennie, ha jót akar magának. 

Első kijelentésem, amikor nyilvánosság elé léptem, így hangzott: „Alakítsátok át 

gondolkodásotokat!” Hidd el, e nélkül csak a bódulatot keresitek, és nem a 

boldogságot! 

Gondolkodást átalakítani csak gondolkodással lehet! Onnan kell elindulnod, hogy 

Én benned élek! Tehát a Mennyország benned van! Ha ezt elhiszed, akkor mindent 

megértettél. Ezt pedig el kell hinned, mert Én, Jézus, mondom ezt neked (János 14:23). 

Mindaz, aki szándékában, gondolatában átadja magát Nekem, annak nemcsak a 

szívében élek, nemcsak az Én békémet adom neki (Máté 11:28), hanem a 

körülményeinek is az istene leszek! 

Ha tehát szeretsz Engem, akkor a szívedben is a Mennyország van, és körülötted is 

úgy alakulnak a dolgok, hogy észreveheted szeretetemet, ha akarod, tehát, ha vállalod 

az olyan gondolkodást, amely ennek meglátásához szükséges. 

Ha nem fogadod el az eddig elmondottakat, akkor nem leszel boldog akkor sem, ha 

az egész világ lábad előtt hever. 



Ha benned szeretet van, akkor nem az lesz számodra a fontos, hogy veled mi van, 

hanem az, hogy hogyan tudnál szeretetben jobban szolgálatára állni másoknak. A 

boldogságnak, az élet megnyerésének ez az ára. 

Próbáld segíteni, megérteni mások gondját, s tapasztalni fogod, hogy amíg ezt 

teszed, a saját problémáid egyre kisebbek lesznek, sőt, teljesen megszűnnek. 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

2305. MÚLTAM, JELENEM, JÖVŐM 

Kérdező: 

1. Mi voltam előző életemben? 

2. Miért kellett újraszületnem? 

3. Jól nevelem gyermekeimet? Halottaim hogy vannak? 

HANG: 

 » Leányom! 

1. Több előző életed is volt. Az természetes, hogy mindenkit érdekel előző élete, 

de el kellene gondolkodnotok azon, hogy vajon miért nem beszéltem senki előző 

életéről, kivéve Keresztelő Jánost. Minden bizonnyal azért, mert így pártatlanabbul 

tudsz szeretni, tehát csak a tiszta, érdek nélküli szeretet mutatkozik meg, ha Irántam 

való szeretetből teszel valamit. 

Éppen két levéllel előbb azt kérdezte valaki, hogy igaz-e az, hogy őt 

meggyógyítottam kétezer évvel ezelőtt. Mivel neki más médium ezt már elmondta, hát 

be kellett vallanom, hogy igen, de nem szívesen tettem, mert ennek tudatában már nem 

lehet oly elfogulatlan a szeretete Irántam, ami pedig nagyon fontos, ha valaki a 

karmáját fel akarja oldani. 

Ez tehát annyit jelent, hogy akkor nem kell többé leszületned a Földre, ha a 

mostani életed görcseit nem azért oldod fel, hogy ne kelljen újraszületned, hanem 

azért, mert felismerve irántad való szeretetemet, te viszont akarsz szeretni Engem, 

függetlenül attól, hogy mi voltál előző életeidben. 

2. Én gondolkodás-átalakítást kértem és kérek ma is tőletek a boldogságotok 

irányában. 

Ha tudni akarod, hogy miért kellett újra megszületned, akkor vizsgáld meg azokat 

a pontokat, amelyekről úgy ítéled, hogy boldogságod akadályai jelen életedben. 

Ezeken a pontokon kell megtanulnod úgy látni, hogy ezek is közelebb tudnak hozni 

téged Hozzám! Ezeken a pontokon kell átalakítanod gondolkodásodat. 

Te azért születtél le a Földre, hogy tanuld meg meglátni mindenben azt, ami 

Hozzám visz közelebb. Tehát jól látni tanulni jöttél a Földre. Ezért születtél! Ebből kell 

kitűnőre vizsgáznod. Tehát boldognak kell látnod, tudnod magadat! 

3. Csak magadat tudod jól nevelni. Az erkölcsi rendben, tehát a jó és rossz 

felismerésében, tehát a boldogság vonalán csak önnevelés van. Nem felelhetsz azért, 

ha gyermekeid boldogok vagy boldogtalanok, amint nálad sem a szüleid tudták 

eldönteni, hogy boldog vagy boldogtalan légy. Ezt maga az Isten sem tudja eldönteni. 



Ha tudná, akkor kivétel nélkül minden ember boldog lenne már itt a Földön. Akkor a 

Föld már nem Föld lenne, hanem Mennyország! 

Törekedj szabaddá válni gyermekeidtől, ha boldog akarsz lenni! 

Ami pedig a megholtakat illeti, ők valóban rászorulnak imáitokra, mert az imádság, 

mely szeretetet hordoz, az egész világmindenségre áldást jelent, és ez az áldás 

elsősorban közvetlenül érinti azokat, akik felé irányul. 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2306. REINKARNÁCIÓRÓL 

Kérdező: 

1. Van reinkarnáció? 

2. Meggyógyulok-e teljesen? 

3. Őrangyalom nevét szeretném tudni! 

HANG: 

 » Leányom! 

Leveled valóban az olvashatatlan levelek között volt, és csak telefonálásod után 

silabizált ki médiumom valamit abból. Így most ezekre kapod meg a választ. 

1. A reinkarnáció nem lélekvándorlás! A szellemi lények mindig szellemi lények 

voltak és lesznek. Csak ott lehet szellemi lényekről beszélni, ahol számukra lehetőség 

van arra, hogy kialakuljon, kifejlődjön az öntudatra ébredésük lehetősége, ha testet 

öltöttek. 

A reinkarnáció tudata nem csökkentheti senkiben a jelen életének felelősségtudatát. 

Az, amire, AKIRE minden szellemi lény teremtődött, a tudatos Istenbe-olvadás, és 

Abban a további, vég nélküli tudatos kibontakozás, amely azonos a szellemi lényekben 

Isten boldogságának átélésével, természetesen kapacitásuk mértéke szerint. Ha valaki 

felelőtlen a jelen életében, csak önmagát okolhatja azért, hogy egyre nehezebbé, 

keservesebbé válik számára ez az Istenbe-olvadás, ez a boldogság-átélés! 

Isten sem tudja felvállalni senki helyett azt, hogy rendezett legyen fejében és 

szívében! Ha meg tudná tenni, akkor meg is tenné, de akkor nem lennének a szellemi 

lények képesek sem a szeretésre, sem a boldogságra! Nem, mert mindkettőnek alapja 

az a szabadság, amely egyedül képes a teremtményt a Teremtő partnerévé, illetve 

ellenlábasává tenni. 

Mindaddig reinkarnálódniuk kell tehát a szellemi lényeknek, amíg szabadságuk 

alapján oda nem kötötték magukat a minden megkötözöttségtől mentes 

SZABADSÁGHOZ, Istenhez! Ez az odaadottság csak a Földön indulhat el az 

újjászületés által, amelynek lényege az ember részéről a feltétel nélküli Istennek 

adottság, s ennek hitelesítése Isten részéről egy olyan beavatás, amelyet 

újjászületésnek neveztek, mert valóban az is. Ha ez megtörténik saját, mostani 

testetekben, akkor már nem kell többé reinkarnálódnotok. De addig igen! 

2. Igazi gyógyulásnak csak az nevezhető, ami belülről történik. Ti betegként 

jöttetek a Földre azért, hogy egészségessé váljatok. Ez azt jelenti, hogy el kell 



indulnotok az egészségessé válás útján. Ez tehát azt a feladatot rója rátok, hogy rá kell 

állnotok a megtérés útjára. Aki ezt vállalja, az egy ponton beavatódik, tehát 

újjászületik, tehát eljut arra az egészségi állapotra, amelyre ember a Földön egyáltalán 

eljuthat. Boldoggá válik! 

3. Őrangyalod nevét megmondhatom, de számodra melegebb jelentést hordoz az 

angyalom szó. A szellemvilágban ő a valós, az igaz, a hamisítatlan, tehát a VÉRUSZ. 

Megáldalak a NYITOTTSÁG és az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2307. KÖTELEZŐ SZEGÉNYNEK LENNI? 

Kérdező: 

1. Jézus, az Isten Fia, miért Emberfia? 

2. A szegénység az egyedüli üdvözítő állapot. Hogyan? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Először is nagyon örülök kérdéseidnek. A gondolkodás-átalakításnak 

kikerülhetetlenül az első lépése a kérdésfeltevés, vagyis a gondolkodás! 

1. Engem, az Isten Fiát, Dániel próféta rendre Emberfiának nevezett olyankor, 

amikor egyértelműen Isten Fiáról beszélt. Ez Nekem nagyon jól jött, mert akik tudni 

akarták, hogy az Emberfia nem más, mint Dániel szerint az Isten fia, azok tudták, hogy 

Én Isten Fia vagyok. Akik pedig nem tudták vagy nem akarták tudni, azokat nem 

botránkoztattam meg, illetve nem adtam nekik alapot a jogos megbotránkozásra azzal, 

hogy Emberfiának neveztem Magamat. Még így is a legfőbb vád az volt Ellenem, 

hogy káromkodom, mivel Isten Fiának tartom magamat. 

2. A szegénység, lényegét tekintve, nem pénz kérdése. Bár legtöbbször egybeesik a 

kettő. A szegénység látás kérdése! 

Aki azokat látja, akik nála szegényebbek, annak szívében uralkodóvá válik az, 

hogy van adnivalója, és kell is adnia, vagyis ki kell mutatnia gyakorlatilag is szeretetét, 

tehát szegényítenie kell magát. Ilyen értelemben tehát Isten szemében az a szegény, aki 

gazdagnak tudja magát. 

A gazdag az, aki mindig a nála gazdagabbakat figyelve azt éli meg, hogy neki nem 

adnia, hanem állandóan kapnia, szereznie kell. Így tehát az önzés uralja az életét. A 

gazdag tehát Isten előtt az, aki szegénynek tudja magát. 

A szegénység és a gazdagság tehát élettér, és nem mennyiség kérdése. Ezért nincs 

a gazdagoknak életterük a Mennyországban, és ezért az üdvösség csak a szegények 

osztályrésze, mert a Mennyország csak a szeretésnek lehet az élettere, tehát azoknak, 

akik adni akarnak másoknak, és nem kapni, szerezni akarnak másoktól. 

Örülök neked, és megáldalak a további fejlődésed érdekében a 

TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!  « 



2308. EGY FURCSA ÁLOMRÓL 

Kérdező: 

1. Szeretnénk Jézust ÚT-ként vállalni! 

2. Meggyógyulok-e betegségemből? 

3. Álmomban sok halott jött, és egyikük fogakat adott nekem. 

HANG: 

 » Leányom! 

1. Nem lehet fontosabb számotokra, mint az, hogy Engem, Jézust, ÚT-ként 

elfogadjatok. Azért a legfontosabb ez, mert csak így tudtok eljutni a szeretésen és 

szeretni tanításon keresztül az ÉLETRE. Ilyen értelemben mondtam, hogy Én vagyok 

az út, igazság és élet! 

Akkor vállaltok Engem, mint UT-at, ha nem csak imádkoztok, hanem tanultok is! 

A Bibliában található négy evangélium mindennek az alapja. Az egész Biblia nagy 

segítség a lelki fejlődés szempontjából, de csak akkor, ha valaki már tisztában van a 

négy evangéliumban található tanításommal. E nélkül inkább káros a Biblia, semmint 

használna! Ha valaki okosabb akar lenni Nálam, Jézusnál, az biztosan tévútra kerül. 

Én, Jézus, íratom e sorokat, és Én, Jézus, tanítalak benneteket az evangéliumokban. A 

Szentírás többi részét ehhez kell igazítanotok, ha nem akartok gyűlölködést szítani 

egymás között. Aki nem hallgat Rám, az vegye tudomásul, hogy a Bibliából mindent 

ki lehet olvasni, és mindennek az ellenkezőjét is! Voltak, akik még azt is kiolvasták a 

Bibliából, hogy Engem, Jézust, keresztre kell feszíteniük, mert jobb, ha egy ember hal 

meg a népért! És ezt prófétaként mondotta, aki mondotta, tehát isteni sugallatra! 

2. Mindenkinek azt kell megcéloznia, hogy boldog legyen! Természetesen az a 

boldog, aki annak látja magát. Ez tehát látás kérdése. Azért szólítottalak fel benneteket 

nyilvános működésem elején arra, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat, mert tudom, 

és akarom, hogy ti is tudjátok, a ti boldogságotok és az Én boldogságom is: látás 

kérdése! 

Ha az evangéliumaim alapján megtanuljátok azt, hogy az Én életem, mint ÚT, a 

nemártás, a megbocsátás és segítés, akkor ezt a szemléletet imával, főleg a párbeszéd-

imával át tudjátok ültetni szívetekbe, és ha ezt megteszitek, akkor meg fogjátok 

tapasztalni azt, amit a jó magról mondtam, vagyis hogy szinte automatikusan fog 

gyümölcstermővé válni bennetek (Márk 4:27-28). Így mindig annyira egészségesek 

lesztek, amennyire azt szívetek békéje, tehát boldogságotok megkívánja. 

3. Az álmodban neked nyújtott sok fog azt jelezte, hogy múltadat fel fogod tudni 

dolgozni úgy, hogy a jelened megszenteléséhez szükséges erő biztosítva legyen 

számodra. A temető a múltat, a fogak az elszántságot szimbolizálták álmodban. 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 



2309. LEHET ÁLOMBAN LÉLEKKERESZTSÉGBEN RÉSZESÜLNI? 

Kérdező: 

1. Kihez imádkozzam? 

2. Nem pótcselekvés a hithez menekülni? 

3. Lehet álomban Lélekkeresztségben részesülni? 

HANG: 

 » Leányom! 

1. Van lehetőséged szólni az Atyához, Hozzám, Lelkünkhöz, Máriához, 

őrangyalodhoz és bárkihez, akiről erkölcsi bizonyosságod van, hogy benned élnek, ha 

egyszer a Mennyország benned van. 

Isten úgy alkotta meg teremtményeit, hogy kölcsönös szeretetben, szeretésben 

egymáson keresztül tudják mélyíteni, növelni önmagukban Isten SZERETETÉNEK 

jelenlétét. Amint a földi életben is egymásra vagytok utalva, és különböző kapcsolatok 

révén tudtok egymásért és önmagatokért élni, így van ez ebben a dimenzióban is. Itt 

nincs rivalizálás! Itt mindenki mindenkinek örül, és mindenki készséges! 

Ne csinálj tehát problémát abból, hogy kihez imádkozol, mert bárkihez imádkozol, 

mindenki által Istenhez imádkozol! 

2. A vallás akkor válik pótcselekvéssé, ha arra irányul, hogy a mindennapi 

szeretetszolgálat helyett, és ne ennek érdekében forduljatok az égiek felé. Tehát akkor, 

ha a szertartásokat a szerető magatartás elé helyezitek. 

Ha forrásnak használjátok a vallásos eszközöket – ima, szentmise, egyéb 

szertartások – akkor nem pótcselekvések, hanem lehetőségek, talentumok, amelyek 

meghozzák maradandó gyümölcsüket a gyakorlati szeretet területén. 

3. Lehet álomban is Lélekkeresztségben részesülni. De újjászületni, megtérni nem 

lehet! Álomban is kaphatsz egy földi életre szóló szerepet Istentől, de ennek 

igazolódnia kell ébrenlétben. Tehát gyümölcseiről felismerhető lesz. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM BÉKÉJÉVEL!  « 

2310. JÉZUS IS MAGYAR VOLT? 

Kérdező: 

1. Folyamatosan ismerteted tanításodat, igazságodat velünk. 

2. Jézus is magyar. 

3. Tömegeket szervezve kell legyőznünk a gonoszt. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nagyon furcsa dolgokat írsz te Rólam a leveledben. Én nem tudok arról, hogy 

folyamatos tanításokat közölnék bárkivel is, mivel az evangéliumokban mindent 

átadtam nektek. Úgy gondolom, hogy valaki nem éppen Istennek tetsző játékot játszik 

Rám hivatkozva veletek. 



Én nagyon világosan, és egyértelműen elmondtam azt a Magammal azonos 

tanítást, amelyet bárki megtalálhat a Bibliában leírt négy evangéliumomban. Aki 

ezeket magáévá teszi, az megtapasztalhatja életében a Lélek gyümölcseit. A Lélek 

gyümölcsei: szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, 

szerénység, önmegtartóztatás és tisztaság. 

2. Ami pedig az igazságot illeti, hát az Én vagyok! Én vagyok az út, igazság és az 

élet! Én, Jézus, aki soha életemben nem voltam magyar, aki, mint Istennek Fia, a 

Szentlék által jöttem a Földre, és mint ember, egy zsidó Máriától születtem, aki szintén 

soha nem volt magyar! Olyan értelemben persze, hogy voltam magyar, német, olasz, 

stb., ahogy mindannyian Ádám és Éva utódai vagytok Velem, mint emberrel együtt. 

De Én Ábrahám fiának, Dávidnak nemzetségéből születtem, s ha ismerni akarod 

jobban a családfámat, akkor tanulmányozd akár a Máté, akár a Lukács által leírtakat, 

de előre megmondom, hogy még senki nem került közelebb Hozzám hovatartozásom 

vagy hovatartozása alapján. Hozzám csak annak a parancsnak alapján lehet közelebb 

kerülni, amelyet Én adtam nektek, s amelyet Én új parancsnak neveztem. Ennek a 

lényege az, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket (János 13:34)! 

Én nagyon szeretem a magyar népet is meg a német meg az orosz meg a stb. népet 

is, de ezek – szerepüket betöltve – előbb-utóbb mind lelépnek a történelem 

színpadáról. Én személyekben, és nem népben gondolkodom. Te is és ti is feladatotok 

lejártával elhagyjátok a Földet, és már elkészítettem a helyet ebben az országban, ahol 

nincs sem magyar, sem német, sem egyéb, hanem Isten édes gyermekei vannak, akiket 

soha nem a nacionalizmus vezetett, hanem az Én Lelkem által éltető szeretet, melynek 

lényegéhez tartozik az, hogy inkább szeressétek ellenségeiteket, áldjátok átkozóitokat, 

és tegyetek jót azokkal, akiktől viszonzást nem várhattok. 

De ha véleményt akarsz hallani Tőlem a magyarról, mint népről, akkor el kell 

mondanom neked, hogy semmi okod arra, hogy magyarságodnak örülj! Nemcsak 

azért, mert senkinek nem érdem, se nem kitüntetés az, hogy milyen nációhoz tartozik, 

hanem azért, mert a világon káromkodás, egymással áskálódásban és 

gyermekgyilkosságban annyira élen járó nép, mint a magyar, bizony nem található! Az 

ehhez a néphez tartozás miatt, ha földi magatartásotokkal tehetnétek róla, inkább 

szégyellnie kellene magát mindenkinek, amint az utolsó választáskor szégyellte is 

magát sok becsületes magyar, amikor ez a nép, mint tömeg, az ateistákra, tehát azokra 

adta szavazatát, akik kifejezetten Ellenem dolgoztak és dolgoznak ma is! A ti 

országotokban ma egy tisztességes ember egy nagyobb városban már ki sem mer 

menni az utcára, amikor sötétedik! A magyarsága miatt itt senkinek sincs oka az 

örömre! 

3. Arról pedig végképp nem lehet szó, hogy Én szeretnék tömegeket szervezni a 

gonosz legyőzésére! Én már kétezer éve legyőztem a gonoszt, de nem úgy, hogy 

tömegeket szerveztem volna ennek érdekében, hanem úgy, hogy ellene mondtam a 

csábításának, és most neked sincs már más feladatod, mint Nekem volt! Mondj ellene 

az ördögnek és minden olyan szervezkedésnek, amely tömegben szeretné legyőzni a 

gonoszt. Nem tömegben kell ezt megtenni, hanem a szívedben. El kell fogadd az Én 



győzelmemet! Fogadj be magadba Engem, Jézust, aki ígéretet tettem arra, hogy aki 

szeret Engem, ahhoz elmegyek, és lakást veszek benne (János 14:23)! Ha így teszel, 

akkor tetted a legnagyobb jót magadnak, családodnak és magyar hazádnak. Ha nem így 

teszel, akkor ártasz magadnak, ártasz családodnak, ártasz egész nemzetednek, és 

bizony ártasz az egész világnak! 

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

TISZTÁNLÁTÁS és az IRÁNTAM VALÓ HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2311. MI AZ EMBER CÉLJA A FÖLDÖN? 

Kérdező: 

1. Szegényként akarjak élni, vagy merjek gazdagodni? 

2. Őrangyalommal hogyan tudom erősíteni kapcsolatunkat? 

3. Mi az ember célja a Földön? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Valamikor világosan megfogalmaztam életetek folyamatának lényegét. Ezt 

elolvashatod Máté 6:25-34-ben. A CÉL tehát változtathatatlan! Isten sem változtathatja 

meg! Az Isten országa pedig Én Magam vagyok (Márk 1:15)! Tehát a Velem való 

személyes kapcsolat mindennek felette kell hogy álljon. Csak abszolút első lehetek 

bárkinek is az életében. Ez nem önzés Részemről, hanem a legnagyobb szeretet 

megnyilvánulása, mivel Nálam nagyobb boldogító érték nem létezik a teremtmények 

világában. 

A szegénység, mint már máskor is mondtam, elsősorban élettér, és nem anyagi 

mennyiség. Az anyagi értékek erkölcsi értékét az adja meg, hogy mire használjátok 

azokat. Önmagában a világ összes aranyának, gyémántjának erkölcsi értéke: nulla! 

A Velem való személyes, élő kapcsolat mélyítése azt jelenti, hogy egyre jobban 

engeditek megvilágosodni magatokban azt, hogy Én ÚT vagyok, tehát a senkinek soha 

nem ártás, a mindenkinek mindig megbocsátás és a szolgáló szeretés útja! Ezt annyira 

tisztán kell látnotok, hogy ebből semmi le nem faragható. Nincs olyan körülmény, ami 

ezek bármelyikét is megrövidíthetné, megsértését indokolhatná! 

A másik fontos szempont a jelen megszentelése. A különböző vállalkozásokban 

mindig fennáll a veszélye annak, hogy a jövő érdekében (a jövő mindig bizonytalan) a 

biztos jelent kockáztatva hazárdjátékosokká váltok. 

Azért tehát ne akarj gazdagabb lenni, hogy másokon a jövőben jobban tudj 

segíteni, de ne akarj szegényebb sem lenni, mert Istennek nem az tetszik, ha valaki 

szegény, hanem az, ha szegényíti magát, tehát másért él. A szegénység nem lehet CÉL! 

Még az is elképzelhető, hogy egyre gazdagabbá válsz, ha szegényíted magadat, ha 

másokért élsz. Ezért mondhattam azt, hogy aki mindenről lemond Értem, annak 

százszor annyi lesz mindenből, amit elhagyott – bár üldözések közepette – és ráadásul 

még az örökéletet is megkapja (Márk 10:30, Máté 19:29)! 



Ha tehát a józan eszed mellé kéred még a bölcsesség adományát is (Jakab 1:5), 

akkor mindig tudni fogod, hogy hogyan dolgozz együtt Velem! 

2. Őrangyaloddal nagyon egyszerűen tudod mélyíteni kapcsolatodat. Reggelenként 

köszöntsd őt, kérd segítségét, áldását a napodra. Kérd, hogy járjon át, takarjon be 

téged, s így indulj el utadra. Este köszönd meg, hogy annyira jó barátként segített az 

elmúlt napon téged, és kérd, hogy biztosítson nyugodt pihenést, nyugodt álmot 

számodra az éjszaka folyamán. Ennyi az egész! 

3. Földi életed legfontosabb feladata a gondolkodás-átalakítás. Ez az 

evangéliumaimnak, tehát tanításomnak tanulmányozása által és a párbeszéd-ima 

elsajátításával történik. Ez utóbbinak módját megtalálhatod a HANG 1. kötetében. 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2312. EGY KISFIÚ KÉRDEZ 

Kérdező: 

1. Miért nyafogok sokszor? 

2. Súlyos bűn az, ha nem megyek vasárnap templomba? 

HANG: 

 » Kedves kis Barátom! 

1. Azért nyafogsz, mert még nem tanultál meg uralkodni magadon. Pedig az 

önuralom az szinte a legfontosabb, hogy boldog ember legyen belőled. Sokan úgy 

gondolják, hogy akkor lesznek majd boldogok, ha másokon fognak uralkodni. Ez nem 

így van! Boldog ember csak az lehet, akinek van önuralma. Minél korábban kezdi ezt 

megtanulni valaki, annál jobb neki. Minél később, annál több szenvedést okoz 

önmagának is, másoknak is. Főleg azoknak, akik szeretik őt! Főleg Nekem, Jézusnak! 

2. Vasárnap csak olyankor érdemes elmulasztani a templomba járást, ha van 

valami jobb, ami lelkednek javára válik. Ha például otthon beteg valaki, és arra kell 

vigyáznod. Vagy ha elmennek otthonról, és neked kell vigyáznod a házra, vagy ha 

szüleid olyan fontos munkát kérnek tőled, ami miatt nem mehetsz templomba. 

De csak azért, hogy a tévét nézd vagy lustálkodj, hát azért nem szabad otthon 

maradnod, nem szabad elmulasztanod a templomot vasárnaponként. Bizony, lehet az 

ilyen mulasztás súlyos bűn is, de attól nem kell tartanod, hogy az Úr Jézus ne 

bocsátana meg, ha bocsánatot kérsz Tőle, és a jövőben eljársz, ha van rá módod. 

Én, Jézus, nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha boldognak tudnálak látni, 

tehát, ha megtanulnál parancsolni önmagadnak, és tudnánk örülni egymásnak. 

Kérd gyakran őrangyalod segítségét! 

Nagyon szeretlek!  « 

2313. JÉZUS ÁLDÁST ÍGÉR 

Kérdező: 

1. Szívesen terjesztem a karizmatikus könyveket. 



2. Imáimban elkalandozom. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Okosan teszed, ha terjesztesz olyan könyveket, amelyek szíved szerint építő 

hatással vannak az emberekre. Ma ez is egyik formája az apostolkodásnak. Éspedig 

egyik leghatékonyabb formája! De vállalnod kell ezzel bizonyos meg nem értéseket, 

megaláztatásokat is! 

A HANG-könyvek megrendelhetők a médiumomnál. Neki is nagy örömet okoz, ha 

vannak munkatársai, akik a terjesztést vállalják. Azok, akik vállalkoznak erre a 

munkára, haláluk óráján nagy békével fogják átlépni az örökkévalóság kapuját, mert 

gyümölcstermő földi életről számolhatnak be. Nagyon szeretném, ha minden emberhez 

el tudnám juttatni építő, vigasztaló, buzdító szavaimat a HANG-könyveken keresztül. 

Mindenkire különleges áldásomat adom, aki bekapcsolódik ebbe a munkába! E 

különleges áldást feltétlenül meg fogják tapasztalni az érdekeltek. Főleg most, mikor 

már kevés idő van hátra ahhoz, hogy megrendüljön a Föld. 

Az a tény, hogy e szavaim most a 23-dik kötetben jelennek meg, azt igazolja, hogy 

semmi önérdek nem vezeti a médiumomat! 

E gyanúnak akkor sem volna semmi alapja, ha már jóval előbb megjelentek volna e 

sorok. Így pedig, a 23-dik kötet vége felé, végképp nem! 

2. Meg kell tanulnod, el kell hinned, magadévá kell tenned a párbeszédimát! A 

HANG 1. kötetében bőven találsz ehhez segítséget. 

A PÁRBESZÉDIMA a mai kor emberének egyik legalkalmasabb imaformája 

ahhoz, hogy ne csak Hozzám emelje lelkét, de párbeszédet kezdjen Velem, Jézussal. 

De tud bárki így beszélni az Atyával, a Lelkünkkel, Édesanyámmal, Máriával, az 

őrangyallal és bárkivel, akiről erkölcsi bizonyossággal tudjátok, hogy bennetek élnek, 

ha bennetek van a mennyek országa. 

Ennek az imaformának az alapja az a kijelentésem, amit János 14:23-ban olvasol. 

Igen, mert Én nem csupán vagyok, hanem boldogító módon vagyok bennetek, tehát 

árad Belőlem mindaz, ami épít, buzdít és vigasztal benneteket! Ezt csak úgy tudom 

megvalósítani, ha engeditek, ha elhiszitek, hogy saját szavaitokkal szólhatok hozzátok! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2314. VAN-E ORSZÁGUNKNAK SPIRITUÁLIS FELADATA? 

Kérdező: 

1. Mi voltam Jézus korában? Éltem akkor is a Földön? 

2. Hogyan kell szolgálnom az embertársaimat? 

3. Van Magyarországnak spirituális feladata? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Látlak, amint cirenei Simon szerepében állsz tétován a mezőn. A többit már 

tudod. 



2. Jó, ha most is cirenei Simon szerepét vállalod. Mindannyiszor, ahányszor egy 

rászorulón segítesz, Rajtam segítesz! 

3. Bizonyos értelemben minden országnak van spirituális feladata. Én, Jézus, nem 

országokban, nemzetekben, fajokban gondolkodom, de ti igen. 

Bizonyos egyberezdülő karma-sorsok alkotnak egy nemzetet annak érdekében, 

hogy így könnyebben eljussanak tagjai a megtérésnek, az újjászületésnek állapotába. 

Egy nemzet akkor lép le a világ színpadáról, amikor tagjai vagy feloldották karma-

sorsuk lényeges görcseit, vagy „népként” csődöt mondott a kísérletezés, így e nép 

beleolvad a népek nagy tengerébe. 

A magyar népnek, mint népnek, ütközéseket feloldó spirituális szerepe van a 

különböző népek közé ékelődve. Sajnos vagy nem sajnos, de ezt nem igyekszik 

feloldani, inkább még a benső széthúzások lázát is erősíti. Ezért, mint népnek, nem sok 

reménye van a fennmaradáshoz. Pozitív vonás viszont benne a gyermeki naivitása, s ez 

némi biztatást jelent a jövőre nézve, már amennyire jövőről beszélni lehet a mostani 

Földön. 

Amint annak idején hálás voltam cirenei Simonnak, úgy most is hálás vagyok 

neked minden olyan próbálkozásodért, amelyekkel segíteni, könnyíteni akarod 

embertársaid életét. Minden rászorulóban Rajtam segítesz! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2315. A SZERELEMRŐL 

Kérdező: 

A szerelemről kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Minden ember szerelemre teremtődött! Ennek magyarázata az, hogy Isten 

mérhetetlenül szerelmes Isten! Minden szellemi teremtményébe mérhetetlenül 

szerelmes. Minden ember úgy élheti meg Isten iránta megélt szerelmét, hogy ő 

egyetlen szerelme az Istennek! A mennyek országában ez az állapot egy vég nélküli 

viszont-szerelemben bontakozik ki. Tehát minden ember Isten iránti szerelemre 

teremtődött. 

Ez az Istenre teremtődött szerelmi készség a Földön az emberekben többé-kevésbé 

eltorzult formában ébred fel, mégpedig egy másik ember-ideálra kivetített irányban. 

Legtöbb ember úgy gondolja, hogy vagy átalakul szerelme szeretetté, vagy 

csalódik szerelmében. Valójában nem ez történik. Az történik, hogy ez a szerelem 

semmiképpen sem találja meg a Földön szerelmének kibontakozását az ideáljában. 

Csak arról lehet szó, hogy vagy úgy oldódik le e szerelem, úgy csalódik valaki 

ideáljában, hogy az iránta megélt szeretete révén ezt szinte nem is veszi tudomásul, 

vagy szeretete hiányában keserűséggel, gyötrő benső fájdalommal, néha kiábrándult 

gyűlölettel fordul az illető előzőleg még imádott szerelme, ideálja felé. 



Azok, akikben az újjászületés és a Lélekkeresztség által már fellobbant a szerelem 

Isten iránt, akárcsak rövid időre is, azok megízleltek valamit abból a szerelemből, 

amely kölcsönös, azonos mindkettőben, aki maga a Szentlélek! Ennek tartalmáról 

olvashatsz a Zsidó levél 6:4-ben. Egyben megértheted azt is, hogy mit jelent a 

Szentlélek elleni bűn. 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2316. UNOKÁMRÓL 

Kérdező: 

Unokám, aki kisbabát vár, jó úton jár-e? 

HANG: 

 » Leányom! 

Függetlenül attól, hogy valaki kisbabát vár vagy sem, az így feltett kérdésre 

semmiképpen nem adhatok választ, ha nem rólad van szó. 

Ha az érdekelne, hogy te jó úton jársz-e, akkor el tudnám mondani, hogy meg kell 

vizsgálnod reggeli és esti imáidat, meg kell vizsgálnod, hogy másokról mondasz-e 

rosszat a hátuk mögött vagy sem, meg kell vizsgálnod, hogy mennyit segítesz ott és 

akkor, ahol és amikor erre lehetőséged van, meg kell vizsgálnod, hogy tudsz-e 

megbocsátani, ha megbántanak, és tudsz-e bocsánatot kérni, ha valakit megbántottál. 

Tehát ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kérnélek fel, hogy válaszolj becsülettel 

magadnak, és akkor tudnád, hogy az Én utamat járod vagy sem. Én, Jézus, azzal az 

Úttal azonosítottam Magamat, amelyen azok járnak, akik nem bántanak senkit, akik 

megbocsátanak mindenkinek, és akik mindig segítenek, szolgálnak, ha erre alkalmuk 

van. 

Ha unokád kérdezne meg Engem, akkor neki szintén el tudnám mondani azt, amit 

számára jónak és fontosnak tartok. De azt ne várd Tőlem, hogy másról mondjak neked 

véleményt anélkül, hogy az illető erre fölhatalmazott volna. Ez pletykálkodás volna, s 

mint tudod, ez Tőlem, Jézustól, mérhetetlen távolságra van. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2317. ÁLMOKRÓL, SZÁMOKRÓL 

Kérdező: 

1. Több álomról és látomásról kérek véleményt! 

2. Az ötös és a hetes számról kérek véleményt! 

HANG: 

 » Leányom! 

1. Álmaid és látomásaid annyi pozitív elemet tartalmaznak, hogy azok nem is 

jöhetnek mástól, csak Tőlem, Édesanyámtól, az angyaloktól. 

Minden jónak Én vagyok a forrása. Mindaz, ami átmelegíti benső világodat, az az 

Én áldásomat hordozza. 



Két dologra azonban fel kell hívnom figyelmedet. Az egyik az, hogy minden 

látomás, minden lelki élmény a következményeiben, a gyümölcseiben árulja el a 

forrást, tehát azt, hogy honnan, kitől származik. A másik pedig, amit nagyon fontos 

megjegyezned, az, hogy a Szentlélek elsősorban a REND lelke, és nem a 

rendkívüliségek lelke. 

A rendkívüliségek mindig magukban hordják azt a veszélyt, hogy csökkentik az 

alázatot, és elterelik a figyelmet a jelen megszenteléséről, tehát a szolgáló szeretet 

mindennapi áldozatának felvállalásáról. 

2. Az ötös szám, mint szimbólum, a földi, mulandó élet valóságát akarja szép 

színbe öltöztetni. Az álmokban megjelenő ötös szám el akarja terelni a figyelmet arról 

az értékrendről, amely az ember helyes erkölcsi értékét szeretné érvényre juttatni. 

A hetes szám a mulandó életről Isten világára akar útmutatással szolgálni. 

Álmokban, mint szimbólum, a megszentelődésre teszi a hangsúlyt. 

Mivel a tízes számról is írtál, hát erről is elmondom, hogy az álmok birodalmában 

általában a Teremtő és a teremtmény egybeválását, egybekapcsolását szokta 

szimbolizálni. 

Leányom! Mindig a GYÜMÖLCS a fontos! Az áldozatos szeretet vállalása a 

fontos! A megbocsátani és segíteni akarás a fontos! A halálra való készülődés a fontos! 

Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!  « 

2318. ISTEN MIÉRT TETTE LEHETŐVÉ A SZENVEDÉST? 

Kérdező: 

1. Miért kockáztatott Isten a teremtéssel? 

2. A Hare Krisna mantra énekléséről. 

3. Egy álmomról és adottságomról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Leányom! 

1. A Teremtő mindig tudott saját legyőzhetetlen szeretetéről, és erre a szeretetre, 

ennek végtelenül boldogító voltára teremti az Ellene is dönteni tudó szellemi lényeket. 

A Teremtő tudja, hogy előbb-utóbb minden szellemi lény belátja, elfogadja, hogy 

boldog csak úgy lehet, ahogy azt a Teremtő megálmodta róla. Minden szellemi 

teremtmény csak addig és oly mértékben vergődik, ameddig és amilyen mértékben 

másképpen akar boldog lenni, mint azt a Teremtő róla megálmodta. 

Az Én, Jézus, Földre-jöttöm számomra nem volt keserűség. Én úgy szeretlek 

benneteket, mint az Atya, és azzal, hogy eljöttem közétek, lehetővé tettem számotokra, 

hogy úgy éljen bennetek a Szentlélek, mint az Atyában és Bennem! Igen! Szőlőtő 

vagyok, és ti vagytok a szőlővesszők. Egy és ugyanaz az éltetője a tőkének, mint a 

vesszőknek! Az a szenvedés, amit a Földön vállalni kell, nem mérhető ahhoz a 

boldogsághoz, ami vár rátok Atyám országában! 



2. Amint a Rózsafüzér, úgy más automatikusan ismételt szöveg is képes 

beleringatni benneteket olyan lelkiállapotba, amely le tudja csendesíteni szívetek 

nyugtalanító gondolatait. 

Akinek lehetősége van, inkább a Velem kapcsolatos fohászokat használja fel 

mantrázásra. 

3. Álmaid jelzései mindig helyére kerülhetnek, és adottságodnak ismerete mindig 

felhasználható eszköznek arra, hogy a jelenben tedd azt, ami a szívedet megnyugtatja. 

Egyéni imáid, emberi kapcsolataid arra is valók, hogy álmaid és képességeid 

megfelelően segítsenek előre. 

Azért nem mondhatok konkrét dolgokat ezekkel kapcsolatban, mert mire válaszom 

elérkezik hozzád, már korrigálnom kellene, s így nincs értelme olyan dolgokat 

konkretizálni, amelyek a mulandóság árjában sodródnak. 

De tudnod kell, hogy ezek nagyon fontosak, és ezért mondtam, hogy az imádság, 

főleg a PÁRBESZÉD-IMA, és az olyan nevemben történt találkozás – amelyre ígéretet 

tettem, hogy ott vagyok, ha ketten vagy hárman így összejöttök – az ilyen témák 

megtárgyalására és helyre tevésére kínálnak fel lehetőséget! 

Megáldalak az ATYA, FIÚ, SZENTLÉLEK NEVÉBEN!  « 

2319. ÉRDEMES VÁRNOM? 

Kérdező: 

1. Szeret-e még a régi? 

2. Várjak-e rá? 

3. Melyiket válasszam? 

HANG: 

 » Leányom! 

1. Kérdeztél, hát válaszolok! Úgy semmiképpen nem szeret téged az, akit le tudtak 

beszélni rólad, hogy higgy benne, tehát rátedd életedet az ő életére. Ha mégis elkövetsz 

mindent, hogy vele élj, nagyon meg fogod bánni. Ennek meglátásához nem kell 

semmiféle prófétai tehetség. Benned él egy ideál, amelyhez neki vajmi kevés köze van. 

Az egészen biztos, hogy boldogítani soha nem fog tudni téged úgy, ahogy általában 

egy ember egy másik embert képes boldogítani. 

2. E kérdésedre, hogy várjál-e reá, azért nem adhatok egyértelmű választ, mert nem 

arról van szó, hogy valaki csak úgy elment, de tudta, hogy otthonról ment el, hanem 

arról, hogy ahonnan elment, azt nem érezte olyan alapnak, amihez feltétlenül 

ragaszkodnia kellett volna. Ha mégis visszatérne, akkor ez az érzés még sokszor 

visszatérne hozzá. Ezért semmi értelme a várakozásnak. 

3. Mindenképpen Engem válassz! Csak olyan emberhez kösd életedet, aki szívvel, 

lélekkel Hozzám akar közelebb juttatni téged! Embert boldogítani senki nem képes, 

csak Isten, Rajtam keresztül! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 



2320. VISSZATÉRŐ ÁLMOMRÓL 

Kérdező: 

1. Sokszor visszatérő álmom az, hogy felszolgálok. 

2. Keressek-e pénzt kereső munkát? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Ne zavarjon az említett visszatérő álmod, mert lelked mélyén él benned az, amit 

ez az álom szimbolizál: SZOLGÁLAT! Másokat kiszolgálni olyan eledellel, amelyről 

tudnod kell, hogy csak azért szolgálod fel, mert tápszer van bennük! Ez az álom szinte 

felszólítás arra a munkára, ami mindannyitoknak feladata kellene hogy legyen! A 

szolgáló szeretet önmagában nem elég! Bölcsességre is szükségetek van, hogy szolgáló 

szeretetetek tartalma olyan legyen, amely az Én áldásomat, az Én kegyelmeimet 

közvetíti. 

Kell tehát hogy legyen benned egy egészséges céltudatosság! És ez már átvezet a 

következő kérdésedre. 

2. A Földön az embernek dolgoznia kell a megélhetéséért! A CÉL, amit soha senki 

meg nem változtathat, és ami mindig mindenki számára az egyetlen és végső CÉL: 

„Keressétek az Isten országát és az Ő igazságát!” Minden más eszköz ennek a CÉL-

nak irányában. 

Amennyire rajtad áll, kell hogy szerezz magadnak olyan munkát, amely egyben 

kereseti forrás is. De nem szabad, hogy ez megegyen téged, nem szabad engedned, 

hogy ez elhomályosítsa a CÉLT! 

A becsülettel megkeresett pénztől nem kell félned! Az így megszerzett pénz 

felhasználásához szükséges bölcsességet kérned kell Istentől, mert csak Istentől kapott 

bölcsességgel lehet okosan sáfárkodni az anyagi javakkal. A tettre kész önzetlenség, 

mint alap, nagyon fontos ahhoz, hogy az anyagi javaknak ne legyetek rabszolgái! 

Kedves Barátom! Nagy szeretettel áldom meg életedet, és mindazokat, akik 

közvetlen kapcsolatban vannak életeddel. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

2321. EUTANÁZIÁRÓL 

Kérdező: 

1. Az eutanáziával kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

2. Szeretnék úgy élni, hogy ne kelljen visszaszületni! 

3. Szeretném, ha elköltözött barátom üzenne! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Kétféle ember van a világon. Van olyan, aki Hozzám akar tartozni, és van olyan, 

aki nem akar Hozzám tartozni. 



Ha olyan kérdezi a te első kérdésedet tőled, aki nem akar Hozzám tartozni, annak 

mondd azt, hogy térjen meg. Ha megtért, akkor tudni fogja, hogy mi a válaszom e 

kérdésre. 

Ne menjetek bele abba, hogy meg nem tért embereknek a megtérésen kívül mást 

kínáljatok fel. A végén még azt fogják hinni, hogy nem is fontos megtérniük, elég, ha 

egyik-másik kívánságomra rábólintanak, esetleg teljesítik, és akkor már nyugodt lehet 

a lelkiismeretük. Nem! 

Aki nem megtért, az csináljon azt, amit akar! Aki pedig befogad Engem, az 

csinálja azt, amiről tudja, hogy Nekem kedves! Az Enyéim számára nem lehet vitás, 

hogy mi a véleményem a gyilkosságról. Akár ön- akár másnak a gyilkolásáról van szó. 

Enyéim ismerik hangomat (János 10:4). 

2. Újjá kell születned ahhoz, hogy ne kelljen újra megszületned! Ehhez részedről 

őszinte bűnbánatot kell tartanod, és el kell fogadnod Engem Uradnak, 

Megszabadítódnak. Tehát abszolút első helyre kell tenned életedben azt a szándékot, 

hogy te Értem akarsz élni, mint ahogy Én érted élek! Ha ezt megtetted, akkor egy új 

élettel ajándékoz meg téged saját testedben a Szentlélek! Olyan ez, mint amikor a 

kiscsirke kijön a tojásból. Ugyanaz a csirke, de mégis valami egészen más élet 

kezdődik számára, mint amit addig megélt a tojásban. 

3. Ne Engem, hanem őt kérd erre. Ha van módja erre, és a lelked javára válik, 

akkor be fog jelentkezni nálad. Amíg ez nem következik be, addig te járj közben érte, 

vagyis imádkozz, hogy az ő kis élete belefolyjon abba a nagy Életbe, amely Velem 

azonos. 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL.  « 

2322. AZ ÉGIEKRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 

Kérdező: 

1. Elhunyt édesanyámról kérdezem a HANG-ot. 

2. Őrangyalom nevét szeretném tudni! 

3. Nem emlékszem álmaimra. 

HANG: 

 » Leányom! 

1. Arról a világról, ahová édesanyád elment, Én, Jézus, azért nem beszéltem nektek 

sokat, mert a földi fogalmak nem tudják kifejezni azokat a tartalmakat torzítás nélkül, 

tehát úgy, hogy a félreértést teljesen ki tudnák zárni. Ezért most sem mondhatok mást, 

mint azt, hogy az úgynevezett másvilág olyan Fénybirodalom, ahol semmi el nem 

rejthető, ahol mindenre FÉNY derül, s ez a tény és ennek következménye nem 

fordítható le földi nyelvre! 

Édesanyádról csak azt mondhatom, hogy tud rólad, és sokkal jobban ismer most 

téged, mint valaha is ismerhetett volna a Földön. És mivel látása sokkal szélesebb 

körű, ezért szeretete nem úgy lát téged, mint gyermekét, hanem úgy, mint egy 

embertestvérét. Ezáltal elfogulatlanabbul, tehát egészségesebben viszonyul hozzád, 



mint a földi életében. Természetesen önmagát is elfogulatlanabbul látja, és ezért van 

bőven olyan programja, amit további fejlődése érdekében vállalnia kell. 

2. Őrangyalod nevét tőle kérdezd meg. Ha ő jónak látja, akkor tudomásodra fogja 

hozni. Ha nem látja jónak, akkor hívd továbbra is őrangyalodnak. Nagyon ritka eset, 

hogy előbbre vinne benneteket, ha tudnátok, hogy őrangyalotoknak mi az ismertetője. 

Azért mondom így, mert a földi élet utáni dimenzióban egy név nem egyszerűen 

betűkből összeállított szó, hanem egy reális tartalmat hordozó valóság, és éppen ezért 

nem mindig állandóan ugyanarról az angyalról van szó! 

3. Ha kellene emlékezned álmaidra, akkor biztosan emlékeznél is. Legyen 

számodra az ébrenlét a fontos! Boldogságod területe nem az álomvilág! Adj hálát, 

hogy nem emlékszel álmaidra! Igen, mert mostani lelkiállapotodban csak elvinnének a 

lényegtől, a valóság helyes megélésétől. 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2323. SZENVEDEM A MAGÁNYT 

Kérdező: 

Nagyon magányos vagyok. Párkapcsolat-problémám van. 

HANG: 

 » Leányom! 

Egyik legsúlyosabb probléma a Földön az, amit most keresztként hordozol. Ha 

némi vigaszt jelent, hát megmondom, hogy volt neked olyan életed, amikor nagy 

társasági életet éltél, és ez a kifelé való életed teljesen elfelejttette veled, hogy befelé is 

kellene élned. Nem a mostani életed hibái miatt, hanem a tisztázandó feladatként 

magaddal hozott döntésed miatt vagy ilyen lelkiállapotban. 

A párbeszéd-ima nagyszerű eszköz arra, hogy egyre tisztábban lásd sorsodat, 

feladataid megoldását, és azt, hogy az Én hűségem irányodban töretlen! 

A megoldás valóban mindig belülről történik. A kívülről jövő hatások csak 

elodázzák a problémák megoldását. 

Kétségtelen az is, hogy minden párkapcsolat-problémát fel tud nagyítani az emberi 

fantázia kiszolgáltatottsága. Nagy igazság, hogy e téren minden csak addig mutatkozik 

szépnek és kívánatosnak, amíg nincs. Árnyéka mindennek csak a valóságban van. De 

ott aztán van! Ezért az a bölcs magatartás, ha valaki az árnyéktalan világ helyett a 

szeretet, a türelem és az úton járás bizonyosságának fényével igyekszik a valóság 

árnyait csökkenteni. Ebben segít mindenkit e kérdés: „Mi ez az örökkévalósághoz 

képest?” 

Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!  « 

2324. SZERETNÉK ANYÁMON SEGÍTENI! 

Kérdező: 

1. Anyám előttem megy tönkre. Hogyan tudnék segíteni neki? 



2. Igaz, hogy ufókkal vagyunk kapcsolatban? 

HANG: 

 » Leányom! 

1. Megértetni és megérteni is nagyon nehéz azt, hogy egész földi életetekben szinte 

állandó jelleggel arra kellene törekednetek, hogy ne személyekben, hanem 

feladatokban gondolkodjatok. 

Drága Gyermekem! Hidd el, nincs a Földön szívet megnyugtató megoldás 

mindaddig, amíg az Isten országát, tehát azt a tudatot, hogy mindenki önmagáért felel, 

és hogy Én azért jöttem közétek, hogy megkötözöttségeiteket leoldjam, csak a földi 

élet melléktermékeként kezelitek. Vagyis, amíg ezeket – nem feleltek másokért, és 

megkötözöttségeitektől pedig megszabadítani jöttem közétek – úgy fogjátok fel, 

mintha ezek is hozzátartoznának a földi életetekhez, de ezeken kívül még sok más 

egyéb is, addig nem tud úgy működni bennetek Lelkem, hogy boldogítani tudna 

benneteket. 

Az, hogy bennetek élek, nemcsak hozzátartozik az életetekhez, hanem ez maga az 

ÉLET! Ez nem egy jámbor frázis! Ez maga az az új szív, amivel szeretném lecserélni 

eddigi szíveteket. Újjá kell születnie annak, aki boldog akar lenni! 

Nem úgy van, hogy ti, ha jók vagytok, akkor mentek a Mennyországba, hanem 

úgy, hogy a Mennyország eljött hozzátok, akár jók vagytok, akár nem vagytok jók, és 

azok válnak boldoggá, akik ezt a Mennyországot, amelyet Én személyesítek meg, 

magukba engedik. Tehát azok, akik Értem feladatokat vállalnak önmagukkal és 

másokkal kapcsolatban, és arra törekednek, hogy ne kötöződjenek meg személyektől. 

Isten vagy abszolút első valakinek az életében, vagy nincs is ott jelen! 

Az Én beszédemben e szó, SZÍV, azt a törekvésközpontot jelenti, amelyből minden 

fakad! Ti nem olyan szívvel jöttetek a Földre, amely biztosítani tudná lelketek 

nyugalmát. Ezért van szükségetek új szívre, tehát egy új törekvésközpontra! Csak ez az 

új szív tud új törekvési irányt is mutatni számotokra, hogy önmagatokat átlépve 

rátaláljatok arra az igazi önmagatokra, akit Én mérhetetlenül és boldogítóan tudok 

szeretni! 

Neked azt kell kitisztáznod magadban, hogy itt és most mi a feladatod anyáddal 

kapcsolatban. A többi az ő dolga. Nem hogy te, de Én sem tudom boldogítani, ha ő a 

boldogság elfogadása helyett a bódultságnak adja át magát. 

Ez természetesen fáj Nekem is, neked is, de ez a fájdalom valóban melléktermék! 

A szívünk szeretetének mellékterméke. Ez az a kereszt, amelyről mondtam, hogy 

naponta vállalnia kell annak, aki Engem követni akar. A földi élet pontosan azért nem 

a mennyek országa, mert erre a fájdalomra a Földön nincs fájdalomcsillapító. Van 

viszont forrás, amelyből mindig mindenki megkaphatja azt az erőt, amire szüksége van 

ahhoz, hogy benső nyugalmát meg tudja őrizni. Ez a forrás Én Magam vagyok! 

2. Ami pedig a Földön túli lényeket illeti, hát azokról tudnod kell, hogy csak 

azokkal kell számolnotok, akiket angyaloknak is szoktatok nevezni. Ti Isten gyermekei 

vagytok, tehát semmi és senki nem árthat nektek mindaddig, amíg tudatosan nem 



mondotok le istengyermeki méltóságotokról, tehát amíg tudatosan nem tagadjátok meg 

égi Atyátokat, közös Atyánkat, és égi testvéreteket, Engem! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2325. VEJEM MEGTÉR-E? 

Kérdező: 

1. Leányom megnyugtatására kérdezem: vejem megtér? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Amiatt egy pillanatig se fájjon leányod feje, hogy férje megtér vagy sem. Ha 

leányod engedi, hogy Én, Jézus, a szívében éljek, akkor számára a többi már nem lehet 

sorsdöntő. 

Vejed számára sem tehetsz sem te, sem leányod többet, mint azt, hogy engedjétek 

át magatokat Nekem, Jézusnak. Senki nem tud megtéríteni senkit, csak önmagát. Tehát 

csak megtérni lehet! Ez mindenkinek feladata! E nélkül nem tudok bennetek boldogító 

módon élni! Mindenki azért felel, amiről tehet, és nem azért, amiről a másik tehet. 

Vejedet bízd Rám! És leányodat is! Törekedjetek szabaddá válni egymástól, hogy 

helyesen tudjátok szeretni egymást! A helyes szeretet mindig igazságban nyilvánul 

meg, és az igazságot mindig szeretetben képviseli. Erre csak az képes, aki nincs 

megkötözve embertársaival. Sem gyermekeivel, sem unokáival, sem szüleivel, sem 

testvéreivel, sem rokonaival! Csak az ilyen szabadságra törekvő lélek képes úgy 

rendelkezésére állni a Szentléleknek, hogy Az megfelelően irányítsa, boldogítsa őt! 

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

2326. GONDBAN VAGYOK FÉRJEM MIATT 

Kérdező: 

1. Férjem gúnyol és kinevet, mert hiszek Istenben. 

2. Férjemet nagyon befolyásolja az anyósom. 

3. Kihez forduljak adósságaimmal? 

HANG: 

 » Leányom! 

1. Az igazi vallásosság nem látványosság, hanem olyan szeretet, amely boldoggá 

teszi azt, aki ezt magában hordja. Ha annak örülsz, hogy Én, Jézus, a szívedben 

élhetek, akkor az Én erőm is benned van, és így nem fogsz elkeseredni, ha Miattam 

gúnyolnak. A fontos az, hogy boldogabbnak lássanak téged az emberek, mint azokat, 

akik nem hisznek Bennem. Erre kell törekedned. 

2. Biztosan sok és helytelen hatás éri férjedet. Ez jelenthet nagy fájdalmat neked is 

és Nekem is, de neked tudnod kell, hogy Isten nem kíván semmi olyat tőled, ami 

meghaladja erődet. 



Az a legjobb, ha nem befolyásolni akarod férjedet, hanem szeretni, vagyis azt, 

amiről tudod, hogy neked is jó, ha valaki úgy viselkedik veled szemben, hát te is úgy 

viselkedj férjeddel szemben. Soha nem tégy neki olyat, amiről tudod, hogy te sem 

szeretnéd, ha valaki neked tenné. 

Drága Gyermekem! Nagyon fontos, hogy ne akarjátok nevelni egymást! Felnőtt 

ember nem szívesen veszi, ha őt egy másik felnőtt ember nevelni akarja. Abban biztos 

lehetsz, hogy Én hűséges maradok hozzád, és azt a békét és erőt, amire szükséged van, 

Tőlem mindig átveheted. 

3. Az adóssággal kapcsolatban ki kell tisztáznod férjeddel, hogy ami az ő feladata, 

azt ne te akard megoldani. Az ő feladata vállalni a felelősséget a család anyagi 

problémáival kapcsolatban. Te még akkor sem vagy erre kötelezve, ha ő elhanyagolja 

feladatát. Neked csak az a dolgod, hogy segíts neki, és nem az, hogy helyette tedd azt, 

amit neki kell megtennie. Nem szabad, hogy gondot jelentsen neked az, aminek 

megoldása nem a te feladatod. 

Abban egészen biztos lehetsz, hogy Én soha nem hagyom el az Enyéimet! Mindent 

megteszek veled és érted! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2327. EGY ÁLOMRÓL 

Kérdező: 

Egy álomról és szellemekről kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Leányom! 

Ha egy kútból jövő vizet állandóan tisztítani kell, mielőtt felhasználásra kerül, 

akkor ez nem jó. Magát a kutat kell olyanná tenni, hogy abból használható víz jöjjön 

ki. 

Nem tüneti kezelést akarok tehát Én adni, nem csupán a felszínen akarom 

megoldani gondjaitokat, hanem lenn a mélyben, a szívetek gyökerénél akarom 

megváltoztatni, megújítani, újjáteremteni egész lényeteket. 

Negyvennapi imádságom és böjtölésem után a názáreti zsinagógában ezzel 

kezdtem beszédemet: „Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent engem. Elküldött, hogy 

örömhírt vigyek a szegényeknek, és hirdessem a foglyoknak a szabadulást.” (Lukács 

4:18). 

Az embert nem a körülmények teszik emberré. A foglyot nem a börtön teszi 

fogollyá! Az ember attól ember, hogy tud befelé látni, élni. Rabbá nem a börtön falai 

által lesz valaki, hanem benső megkötözöttségei által. A test kívánsága, a szemek 

kívánsága és az élet kevélysége az a fertőzött kút, amelyet ki akarok tisztítani 

bennetek, akár a börtön falai, akár csupán a test börtöne tesz rabbá benneteket. 

Aki lelkében szabad, az szabad a legszűkebb cellában is, és aki lelkében 

megkötözött, az akkor is rab, ha az egész világ urának gondolja is magát. 



Hogyan kell szabaddá válnod? Ezt mondom el most pár mondatban. Egy 

mondatban így hangzik: Be kell fogadnod Engem az életedbe! Ugyanez egy másik 

megfogalmazásban: El kell fogadnod Engem Megszabadítódnak! Ez annyit jelent, 

hogy abszolút elsőnek kell lennem a szívedben. A gyakorlatban ez akkor valósul meg, 

ha Értem teszed azt, amit mások kívánnak tőled (természetesen, hacsak nem bűnt 

kívánnak), és Én dönthetem el, hogy mit kell tenned, ha tőled függ a döntés. 

Álmaidban kaphatsz előrejelzéseket, de a boldogságod nem álmaidtól függ, hanem 

a szeretetedtől, amely ébrenlétben szolgáló és megbocsátó szeretetben nyilvánul meg. 

A szellemekkel kapcsolatban pedig bőven elég, ha azt tudod, hogy van őrangyalod, 

és mindaddig, amíg hiszed, hogy Én, Jézus, a szívedben élek, téged semmiféle ártó erő 

nem akadályozhat meg abban, hogy szívedben az Én békémet birtokolhasd. Ígérem 

neked, hogy Én mindig elvégzem a megfelelő ördögűzést benned és körülötted, amikor 

erre lelkednek szüksége van. 

Amennyire lehetséges, társaidnak se a rendkívüliségekről beszélj, hanem arra hívd 

fel figyelmüket, hogy Nélkülem, Jézus nélkül, a börtön falain túl is pokol mindenkinek 

az élete (azért van annyi öngyilkos), de Velem a börtönben is meg lehet találni azt a 

szívbékét, amely után mindannyian vágyódtok! 

Velem tehát ne a rendkívüliségekben akarjatok találkozni, hanem abban a benső 

békében és csendben, amelyet örömmel megteremtek bennetek, ha ti is akarjátok ezt. 

Örök érvényű igazság ez: Veletek és értetek mindent, de nélkületek semmit! 

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek benneteket! 

Megáldalak a JÓZANSÁG és a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2328. HATÁROZATLAN VAGYOK 

Kérdező: 

1. Nagyon megaláztak a munkahelyemen. 

2. Hogyan tudnék határozottabb lenni? 

3. Nagyon szeretnék beszélgetni Jézussal! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az önismeret mellett az emberek jobb megismerése is gyakran keserű 

tapasztalatokkal jár együtt. Ezt az iskolát ki kell járnia mindenkinek, aki szívvel-

lélekkel meg akarja tanulni azt a figyelmeztetésemet, hogy legyetek okosak, és 

óvakodjatok az emberektől! Bár az emberek legnagyobb része inkább tévedésben él, 

mintsem gonosz lenne, de a következmény ugyanaz: az szenved, aki ártatlan! 

2. A határozottság részben alkat kérdése, részben pedig önnevelésé. Amennyiben 

alkat kérdése, annyiban sorsszerű, tehát karmikus adottság, amellyel meg kell tanulnod 

együtt élni békében. Az ilyen alkatnak olyan pozitív tulajdonságai is vannak (pl. 

együttérző szív, segítőkészség), amelyekkel más ennyire nem rendelkezik. 

Amennyiben önnevelési kérdés, annyiban alázat és tanulékonyság kérdése is, mivel 

függetlenülnöd kell attól a szemponttól, hogy az emberek mit gondolnak rólad. 



Mindaddig vállalnod kell a hűséget ahhoz az igazsághoz, amelyet a legjobbnak látsz, 

amíg jobbat nem mondanak neked. Tehát a hangsúlyt nem a következményekre, 

hanem a forrásra kell tenned! 

Az imádság és a tanulás feltétlenül fontosak ahhoz, hogy valaki az Én szándékom 

szerint önmagára találjon. Én, Jézus, mindig sziklaalap, háttér és erőforrás maradok 

számodra. 

3. A HANG 1. könyvben bőséges segítséget találsz arra, hogy hogyan tudj Velem, 

Jézussal, beszélni. A párbeszéd-ima nem más, mint közvetlen és valóságos beszélgetés 

Velem, aki benned élek, és aki nemcsak hallgatni akar téged, de szólni is akar hozzád a 

te szavaidon keresztül. 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

2329. MIT KÍVÁNSZ TŐLEM, URAM? 

Kérdező: 

1. Érvényes volt az életgyónásom? 

2. Gyermekeimmel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

3. Mit kívánsz tőlem, Uram? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Természetesen érvényes volt a gyónásod. Hidd el, hogy a FÉNY-nek vagy a 

gyermeke! Lelkedet az Én jelenlétem fénye élteti, tehát nem szabad aggódnod afelől, 

hogy Enyém vagy vagy sem! Én soha nem fordítok hátat neked! Ha pedig te úgy 

veszed észre, hogy te hűtlen lettél Hozzám, Én akkor is hű maradok, és neked nem kell 

különösebb bűnbánat ahhoz, hogy ismét EGY légy Velem, csak annyi, hogy hidd el, az 

Én szeretetemet irántad semmi sem csökkentheti. Ha a világ összes bűnét magadra 

vennéd és elkövetnéd, akkor sem csökkenne szeretetem irántad! Én nem azért szeretek 

valakit, mert ő jó, hanem azért, mert Én jó vagyok! Ha ezt megértetted, akkor nem 

fogod engedni, hogy a bűntudat elhatalmasodjék rajtad. Elég naponta egy-két percig 

bűnbánatot tartanod, és máris átveheted Tőlem szíved békéjét, ha akarod! Ezt is jelenti 

az, hogy te egyetlenem vagy a világon! 

2. Gyermekeiddel kapcsolatban szinte semmit sem mondhatok. Több okon is. Az 

egyik az, hogy senkiről nem szoktam beszélni a háta mögött! Vagy szemben vele, vagy 

sehogy. Rólad sem beszélnék soha senkinek a te beleegyezésed nélkül. Ha tenném, 

akkor pletykálkodnék. A másik ok az, hogy még véletlenül sem akarom azt, hogy 

olyasmiben erősítselek meg, amitől éppen óvni akarlak. Óvni akarlak attól, hogy benső 

békédet, boldogságodat attól tedd függővé, hogy gyermekeid milyenek. Jaj, volna 

Istennek, ha boldogsága attól függne, hogy milyenek gyermekei! És jaj, minden 

embernek, aki azt gondolja, hogy a boldogsága másoktól függ. 

3. Leghőbb kívánságom veled kapcsolatban az, hogy boldog légy. Neked azt kell 

belátnod, hogy nem lehetsz akárhogyan boldog. Csak úgy, ahogy Rajtam keresztül 



Isten neked elmondja. Vagyis úgy, hogy rámutat arra az útra, amelyen járnod kell, 

amely Velem azonos! 

Leginkább úgy gondoljátok, hogy valami rendkívülit kell tennetek, ha kedvemben 

akartok járni. Ez részben igaz! Valóban annyira egyetlenem vagy te Nekem, hogy azt, 

amit tőled elvárok, más helyetted meg nem teheti. Van tehát egy teljesen egyénre 

szabott isteni akarat, amelyet naponta meg kell látnod és föl kell vállalnod. Ilyen 

értelemben valóban egyedülálló és egyéni, amit tenned kell. De másrészt azt kell 

mondjam, hogy egyáltalán nem rendkívüli az, amit kérek tőletek, amint az Én munkám 

sem volt rendkívüli olyan értelemben, hogy mindenkinek azt kellett volna tennie, tehát 

hallgatnia az Atyára, és ma is mindenkinek az volna a hivatása, feladata, hogy tegye 

azt, amit Én tettem, vagyis azt, hogy tanítsa meg helyesen szeretni azokat, akik neki 

erre lehetőséget adnak. Elsősorban mindenkinek saját magát kellene helyes szeretetre 

nevelnie, mert csak ezáltal válik hiteles emberré az, aki másokat szeretni tanítani akar. 

Ha Értem végzed napi teendőidet, ha Irántam való szeretetből teszed azt, amit 

tenned kell, akkor már meg is tettél mindent, amit elvárok tőled. Komoly súlyt csak 

annak szabad adnod, amire halálod óráján örömmel emlékezel vissza. Mindennek 

annyi a súlya, amennyit az örökkévalóság mérlegén mutat! A mottó: „Mi ez az 

örökkévalósághoz képest?!” 

Megáldalak SZÍVEM BÉKÉJÉVEL!  « 

2330. SZERETNÉK FEJLŐDNI! 

Kérdező: 

1. Mit kell tennem ateista férjemért? 

2. Szeretnék nem megállni a lelki fejlődésben. 

3. A világvég iszonyatát az igazak is megszenvedik? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A megtérés mindenkinek egyéni feladata. Erre nem lehet rávenni senkit, és 

megtérni sem lehet senki helyett. Amikor Én arra szólítottam fel tanítványaimat, hogy 

tegyenek tanítványommá minden népet, akkor nem tettem hozzá, hogy csak azokat, 

akik igényt tartanak erre. Azért nem tettem hozzá, mert ezt magától értetődőnek 

gondoltam. Életeddel, magatartásoddal már automatikusan felkínálod másoknak azt, 

hogy rákérdezhetnek arra az erőforrásra, annak a boldogságnak, benső békének 

lelőhelyére, amivel rendelkezned kell, ha Én nemcsak benned élek, de te el is hiszed, 

hogy benned élek! 

Ha egy józanul gondolkodó ember ateistának vallja magát, akkor ezt csak amiatt a 

torz istenkép miatt teheti, amit magában hord. Egy torz istenképben nem is kell, sőt, 

nem is szabadna hinnie senkinek! Pedig de sokan hisznek ilyen istenképben, s teszik 

ezáltal nehézzé a jó szándékú embereknek az igaz Istenre találást. Az igaz Isten olyan, 

amilyennek Én bemutattam nektek Magamon és a példabeszédbeli tékozló fiú apjának 

képében. 



2. Lelki fejlődésedben megállnod nem is szabad! Nem is lehet! Vagy fejlődik 

valaki, vagy visszafejlődik. Ami él, az nem ismeri benső törvényei alapján a megállást! 

Bensőleg csak irányváltozásokról lehet szó. Amíg benned Én vagyok az út, igazság, 

élet, addig fejlődésed töretlen. Én közvetlenül is, angyalaimmal is, jó szándékú 

embertestvéreid által is annyi lehetőséget és eszközt nyújtok mindenkor feléd, hogy 

valóban csak rajtad múlik fejlődésed érdekében minden. 

Tehát a szándékod, amelyet naponta fel kell ébresztened magadban – legjobb 

reggel, amikor magad is felébredsz – a döntő! A többi már szinte automatikus (Márk 

4:27-28). 

3. A világvég iszonyatával kapcsolatban csak azt mondhatom, amit kétezer évvel 

ezelőtt is, bár kicsit más szavakkal, de lényegében elmondtam: Imádkozzatok a jó halál 

kegyelméért! Mindennap imádkozzatok a jó halál kegyelméért! A többit bízzátok 

Istenre, a ti mennyei Atyátokra, aki mindent úgy rendez, hogy az Ő gyermekei számára 

lélekben gazdagodást eredményezzenek mindenkor azok a körülmények, amelyekről 

nem tehetnek. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2331. VOLT BÁTYÁM LEHET AZ ŐRANGYALOM? 

Kérdező: 

1. Beteges állapotom karmikus-e? 

2. Bátyám lehet az én őrangyalom? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Igen, beteges állapotod karmikus. Ez azt jelenti, hogy neked ebben az 

állapotban, mint tükörben, meg kell látnod, ki kell gondolnod azt, hogy miképpen 

tudod alázattal feloldani magadban azokat a görcsöket, szorongásokat, félelmeket, 

nyugtalanságokat, esetleg békétlenséget, amelyek megjelennek benned, hogy 

akadályozzák annak a boldogságnak átélését, amelynek már itt a Földön birtokába kell 

kerülnöd, ha azt akarod, hogy az örök boldogság birtokba vegyen téged! 

Ebben óriási segítség minden olyan személy, esemény, ami meg tudja érinteni 

szívedet, mert Én valóban benned élek, éspedig boldogító módon szeretnék benned 

élni! De a SZERETET örök törvénye szerint ehhez szükséged van más szerető szívekre 

is. Gondolok most az általad említett REIKI-mesterre, de férjed szerető kezelése is sok 

kegyelmet közvetít lelked fölerősödése érdekében. 

2. Bizonyos értelemben lehet bátyád is az őrangyalod. Természetesen úgy, hogy 

olyankor, amikor az ő segítő jelenléte a fontos, akkor kaphat erre megbízatást. Ez tehát 

nem jelenti azt, hogy mielőtt ő meghalt, neked nem lett volna olyan szellem-testvéred, 

olyan őrangyalod, aki Istentől melléd rendelt gondviselőd ne lett volna. Volt, van és 

mindaddig, amíg a földi életedet a te mennyei Atyád fontosnak tartja, lesz is 

őrangyalod bátyádon kívül is. De neki lehetősége van segíteni téged olyankor, amikor 

ő ezt jónak látja. Az egész Mennyország örül annak, hogy a mennyei Atya olyannak 



teremtette szellemi teremtményeit, hogy szeretetben, Szentlélekben összefonódva 

egymás örömének is örülni tudjanak, és így együtt soha véget nem érő ÖRÖK 

SZERETETBEN vég nélkül tovább fejlődjenek! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2332. TÁRSTALAN VAGYOK 

Kérdező: 

Túl a hatvanötön vállaljak-e társat magam mellé? 

HANG: 

 » Leányom! 

A Biblia szerint egyszer volt olyan az emberiség történetében, hogy Isten embert 

teremtett egy másik ember mellé. Ez még akkor volt, amikor ugyancsak a Biblia 

szerint, az ember még Istennel közvetlenül társalgó, minden rossztól érintetlen szellemi 

lény volt a Földön. 

A párválasztást mindenkinek magának kell eldöntenie! Én, Jézus, adok bizonyos 

elveket ezzel kapcsolatban, de minden felelősség titeket terhel e téren is! 

Mivel egyedül Isten képes az emberi szívben békét, boldogságot teremteni, ezért 

egy ember számára egy másik embernek csak az lehet a feladata, hogy ebben segítse 

társát. Ez akkor realizálódik, ha olyanok találkoznak, akik mindketten így 

gondolkodnak: jól jár velem az, akit páromnak választottam? Ismételem: 

MINDKETTŐNEK így kell gondolkodnia! Ezért az okosság és az óvatosság nagyon 

fontos! Az nem elég, ha csak az egyik gondolkodik így. Az meg főleg nem elég, ha így 

gondolkodnak mindketten: én jól járok ezzel a párommal? Ez a hozzáállás sem fiatal 

korban, sem idős korban nem hordozza áldásomat. 

Isten mindenkit Önmagára teremtett, és nem egy másik emberre. Csak akkor 

ajánlom, hogy föladd önállóságodat, függetlenségedet, ha ezzel nagyon egyetértenek 

azok, akik legközelebb állnak hozzád. 

Légy okos, óvatos, állhatatos, és megkapod az ÉLET koronáját! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 


