
 

 

 
 



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 

2777. A PRÓFÉTAISKOLÁRÓL 
A prófétaiskolát el lehet végezni „levelező tagozaton” ? 

2778. NEM LÁTOK TISZTÁN 
1. Mi az életfeladatom? 
2. Kell hallgatnom édesanyámra? 
3. Zavarnak a templomok szobrai. 

2779. EGYHÁZAKRÓL, TESTI SZERELEMRŐL 
1. Kell-e tartozni valamelyik egyházhoz? 
2. A Mormon egyházról mi a véleménye a HANG-nak? 
3. Bűn-e a házasság nélküli testi szerelem? 

2780. SZÜLEIM KORLÁTOZNI AKARNAK 
1. Tiltanak az egyik gyülekezettől! 
2. Véleményt kérek egy Krisna irányzatról és magamról! 

2781. MORMON VALLÁSRÓL, ALKOHOL-MENTŐRŐL 
1. A Mormon vallásról kérdezem a HANG-ot. 
2. Az alkoholmentő szolgálat címét kérem! 

2782. BECSAPOTTNAK ÉRZEM MAGAM 
1. Sok pénzt adtam kölcsön. Pénzzavarban vagyok. 
2. Csak kihasználnak? 

2783. SZABADDÁ SZERETNÉK VÁLNI! 
1. Megszabadulhatok-e az ártó szellemektől? 
2. Szeretném, ha az egész ház megszabadulhatna! 
3. Vallásom törvényeit megtartom. 

2784. ELÉG BEAVATÁST KAPTAM? 
1. Óvodában dolgozom. Nincs gyermekem! 
2. Két REIKI beavatást kaptam. Kell a harmadik is? 
3. Valóban megfagyunk a télen? 

2785. SZERETNÉK IGAZÁN MEGTÉRNI! 
1. Nem kellett volna haláláig ápolnom anyámat? 
2. Nem bánkódtam anyám halála miatt. 
3. Hogyan tudnék igazán megtérni? 

2786. LEHET LEVÉLBEN GYÓNNI? 
1. Hogyan győzhető le az önzésem? 
2. Túl merev vagyok. 
3. Mi a nyelveken-szólás? E levél is minősülhet gyónásnak? 



2787. LÁTÁSOM ZAVARODOTT 
1. Akit láttam, miért láttam? 
2. Aura-látásom vagy pszichés zavarom van? 
3. Mit kell tennem a fejlődésem érdekében? 

2788. MIÉRT ENGEDI ISTEN A ROSSZAT? 
1. Miért engedi az Úr a földi szenvedéseket (háborúk, stb.)? 
2. Miért vannak a nagy társadalmi különbségek? 
3. Szeretnék továbbra is pozitív irányban fejlődni! 

2789. HOGYAN TOVÁBB? 
Uram! Hogyan tovább? 

2790. LÁTOMÁSOM VOLT MEDJUGORJÉBAN 
Medjugorjében láttam egy kutat, ami később nem volt. 

2791. FÁJ A MÚLT! 
1. Nem jó a látásom. Számomra ez gond. 
2. Fájnak régi bűneim. 
3. Soha nem lehetek anya? 

2792. PAP VAGYOK? 
Pappá vagyok avatva? 

2793. MAGAMON ÉS MÁSOKON AKAROK SEGÍTENI 
1. Iszákos férjemen hogyan segíthetek? 
2. Hogyan találhatna hozzád a gyermekem? 
3. Szeretném, ha a szívemben lakoznál! 

2794. SOK BAJ VAN VELEM 
1. Hogyan kaphatom vissza élettársamat? 
2. Miért vagyok mindenkinek az útjában? 

2795. MUNKÁM AKADÁLYOZZA FEJLŐDÉSEMET 
1. Egy medjugorjei rosszullétről kérdezem a HANG-ot. 
2. A munkám hátráltatja lelkem fejlődését. 
3. A példamutatáson kívül mit kell még tennem? 

2796. KÉRDEZŐ. BAJAIM FORRÁSÁT KERESEM 
1. Miért kaptam 8 éves koromban epilepsziát? 
2. Miért estem el motorral? 
3. Miért lettem munkanélküli? 

2797. ERŐSÖDNI SZERETNÉK BENNED, URAM! 
1. Nagyon szeretek valakit, aki már nem akar engem. 
2. Szeretném megtalálni élettársamat! 
3. Hogyan lehet a Veled való kapcsolatot erősíteni? 



2798. BOCSÁNATÉRT KÖNYÖRGÖM! 
1. Vétkeztem. Bocsáss meg, Uram! 
2. Lesz-e olyan valaki életemben, aki Hozzád segít engem? 
3. Barátnőm beteg édesapjáról kérdezem a HANG-ot. 

2799. ÖNGYILKOS AKAROK LENNI 
Öngyilkos hangulatban élek. 

2800. CSALÁDI PROBLÉMÁM VAN 
1. Rendeződik-e családi életünk? 
2. Rendeződik-e gyermekeim élete? 
3. Lesz-e unokám? 

2801. TE SZÓLSZ HOZZÁM, URAM? 
1. Jézusom, Te szólsz hozzám? 
2. Tudok-e a férjemnek segíteni? 
3. Hogyan tudok fejlődni lelkileg? 

2802. EGY LÁTOMÁSRÓL 
Sötétben egy fényes karikát látok, s e látvány átmelegít. 

2803. JÓL LÁTOK-E? 
1. Jól tudom-e feleségem és Jézus szellemi kapcsolatát? 
2. Kapok-e megoldást jelenlegi problémám megoldására? 
3. Jól látom-e az apró dolgok fontosságának kérdését? 

2804. GAZDAGSÁG, SZEGÉNYSÉG 
A gazdag rokon kapzsi. Az igazi örökös szegény. 

2805. LÉLEKKERESZTSÉGRŐL, SZABADSÁGRÓL 
1. Lélekkeresztelt vagyok? 
2. Mi az igazi szabadság? 

2806. NEM ÉRZEM JÓL MAGAM! MIÉRT? 
Tele vagyok hittel, szeretettel, mégsem érzem jól magam. 

2807. SOK BENNEM AZ ELLENTÉT 
1. Félek Jézus elé állni, pedig vágyom rá. 
2. Különböző ezoterikus tanfolyamokat végeztem. 
3. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni, és házasságomat szebbé, jobbá 

tenni! 

2808. GYERMEKNEVELÉSI PROBLÉMÁVAL KÜZDÜNK 
Egy olyan gyermeket nevelünk, akit nem tudunk megnevelni. 

2809. BIZONYOSSÁGOT SZERETNÉK KAPNI! 
1. Jó úton járok? 
2. Álmomban egy csodálatos jelet láttam. Mit jelent ez nekem? 



3. Jézusnak mi a véleménye a zsidókról és más felekezetekről? 

2810. MIVEL FOGLALKOZZAM? 
1. Foglalkozzam-e ikonfestéssel? 
2. Járjak-e bibliakörbe? 

2811. CSUPA KUDARC AZ ÉLETEM! 
Miért vannak sorozatban kudarcaim? 

2812. KÖZEL VAN A VÉG? 
1. Közel van Jézus visszajövetele? 
2. Az emberiség történelmének vége, ha Jézus eljön? 
3. Igaz, hogy 97 júliusában látható volt Mária? 

2813. REGGEL VAGY ESTE FONTOSABB IMÁDKOZNI? 
1. Imáim hatására furcsa érzések járnak át. Mit tehetek? 
2. Hogyan ismerhetjük fel életfeladatunkat? 
3. A reggeli vagy az esti ima a hatékonyabb? 

2814. NEM NEVELÜNK EGYFORMÁN! 
1. Gyermekemet helytelenül neveli a párom. Mit tegyek? 
2. Segíthet egy másik baba oldani ezt a problémát? 
3. Nagyon fáradékony vagyok. 

2815. HOGYAN NÖVEKSZIK BENNÜNK A SZERETET? 
1. Furcsa élményekben volt és van részem. 
2. Megbocsátás, bocsánatkérés által növekszik bennünk a szeretet? 
3. Újjászülethetek már ebben az életemben? 

2816. OPERÁLÁS ELŐTT ÁLLOK 
Veseátültetésre várok. 

2817. NAGY SZENVEDŐ VAGYOK 
Sokat szenvedtem és szenvedek a mai napig is. 

2818. HÁLA MINDENÉRT! 
Mindent köszönök! A Te örökké hű gyermeked! 

2819. A SZÁNDÉK FONTOSSÁGÁRÓL 
1. A feladataimban legfontosabb a szándék? 
2. Egy beteglátogatáskor együttműködtem Istennel? 

2820. ERŐÁRAMOK JÁRNAK ÁT 
1. Különböző képeket látok nyitott, illetve csukott szemmel. 
2. Kezem érintésére megszűnik testemben a fájdalom. 
3. Segíteni szeretnék másokon! 



2821. MIÉRT NEM BOLDOGÍT BENNÜNKET A BOLDOGÍTÓ ISTEN? 
1. Jézusról szóló eredeti írások miért vannak elrejtve? 
2. Miért allergiás a kislányom szinte mindenre? 
3. Miért nem boldogít bennünket a boldog Isten? 

2822. BETEGSÉGEKRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 
1. Egy időre eltűnt a bajom. Miért jött vissza? 
2. Miért lettek betegek gyermekeim? 
3. Miért betegek az állatok? 

2823. TASZÍT A PÁRKAPCSOLAT GONDOLATA. MIÉRT? 
Miért tiltakozik szervezetem annyira a párkapcsolat ellen? 

2824. SZERETNÉK JÓL SZERETNI! 
1. Gyógyítani szeretném a szenvedő embereket! 
2. Hogyan tudom jól nevelni gyermekemet? 
3. Nagyon szeretek egy gyógyítót. Baj ez? 

2825. SOK BENNEM A SZORONGÁS 
1. Rettegek bizonyos találkozásoktól. 
2. A sok természeti katasztrófa mire készíti elő a világot? 

2826. NEKEM IS ENGEDELMESKEDIK A PRÓFÉTASÁG LELKE? 
1. A prófétaság lelke engedelmeskedik nekem, ha bennem van? 
2. Máté 25:29 magyarázatát kérem! 

2827. NAGYON FONTOS SZÁMOMRA EGY KAPCSOLAT 
1. Őrangyalomról kérdezem a HANG-ot. 
2. A legkomolyabb kapcsolatomról kérdezem a HANG-ot. 

2828. ROKONI KAPCSOLATAIMRÓL 
Nagyon fájdalmasak a rokoni kapcsolataim. 

2829. BIZONYOSSÁGRA VÁGYOM! 
1. Jó úton haladok? 
2. Álmomban létrán mentem Jézus felé. 
3. Sükösdre szeretnék még elmenni, bár voltam már egyszer. 

2830. BIZONYTALANSÁGBAN ÉLEK 
Szeretnék visszaköltözni enyéimhez! 

2831. ÖRÖKÖS ÖNBECSAPÁSBAN ÉLEK? 
1. Szeretném, ha a munkám a hivatásom lenne! 
2. Van megváltoztathatatlan életút? 
3. Mindig becsapom magam? 

2832. LEÁNYOMRÓL ÉS A PÁRBESZÉD-IMÁRÓL 
1. Leányomat honvágy gyötri. Mit tegyek? 



2. A párbeszéd-imáról beszéljen a HANG. 

2833. NEHÉZ SZERETNI TANÍTANI! 
1. Néha nehéz a gondolkodás-átalakítás megvalósítása. 
2. Tanítónő vagyok, és nehéz szereti tanítani is. 
3. Szeretnék tisztábban látni! 

2834. SZERETNÉK EGYRE JOBB LENNI! 
1. Egy kapcsolatról kérdezem a HANG-ot. 
2. Jobban szeretnélek szolgálni! 

2835. NAGY GOND SZÁMOMRA A CSALÁDI ÉLETEM! 
1. Férjem egyre kibírhatatlanabb. 
2. Féltem gyermekeim életét. 

2836. EGY FURCSA LÁTOMÁSRÓL 
Valaki fölém hajolt, de imám hatására eltávozott. 

2837. MEGSZÁLLOTT VAGYOK? 
Úgy tűnik, megszállott vagyok. 

2838. KÉRDEZŐ. SZABAD KIVÁNCSISKODNOM? 
Hat kíváncsi kérdés. 

2839. ISTEN A SZERETET! 
Mikor van első helyen életemben az Úr? 

2840. A TALENTUMOKRÓL 
1. Milyen talentumokat kaptam? 
2. Mit kellett volna megtanulnom egy felvételivel kapcsolatban? 
3. Testsúly és párkapcsolati problémáim vannak. 

2841. ÁLMAIMRÓL 
1. Ki az Ősellenség? 
2. Álmaimban mintha beinjekcióznának. 
3. Lesz a Földön szellemi vezetőm? 

2842. ROMLIK A LÁTÁSOM 
Miért romlik a látásom? 

2843. KISEBBSÉGI KOMPLEXUSOM VAN 
1. Alapproblémám a kisebbségi érzésem. 
2. A dohányzásomat nem tudom kezelni. 

2844. VAN HAMIS MÉDIUM IS? 
1. Nem jött be az, amit egy médium ígért. 
2. Nem tudom jól szeretni gyermekemet! 



2845. MIVEL KELL FOGLALKOZNOM? 
1. Kell foglalkoznom a levelemben említett könyvekkel? 
2. A Mária által küldött segítségkérő sugallattal kell foglalkoznom? 
3. Mi a véleményed rólam? 

2846. GYÖTÖR A HONVÁGY! 
1. Honvágy gyötör Erdély után. 
2. Kiteljesedhet valaha az életem? 

2847. HIÁBA SZERETEK VALAKIT NAGYON 
Nem akar teljesen elfogadni az, akit nagyon szeretek. 

2848. ÉLETSORSUNK ALAKÍTÁSÁRÓL 
Gyermekünk állapotáról és saját küldetésünkről kérdezünk. 

2849. KISEBBSÉGI ÉRZÉSTŐL SZENVEDEK 
Erős bennem a kisebbségi érzés. 

2850. KÉT ÁLMOMRÓL 
1. Két álomról kérdezem a HANG-ot. 
2. Rövidlátó vagyok. Javulhat ez? 
3. Jézus képe látható a fehér falon, ha a negatívját nézzük? 

2851. SZEXUALITÁSRÓL ÉS MÁSOKRÓL 
1. A házasság előtti nemi élet a felelősség hiánya miatt bűn? 
2. Tanáraimról, tanítóimról kérdezem a HANG-ot. 
3. Hogyan kell ezt érteni: „Szeress, és tégy, amit akarsz!” 

2852. MI A TERVE ISTENNEK VELEM 
1. Nem tudok mit kezdeni az életemmel. 
2. Mi a konkrét feladatom? 
3. Lesz-e valaha társam, akivel boldog lehetek? 

2853. MAGAMON ÉS MÁSOKON SZERETNÉK SEGÍTENI! 
1. Nem tudom állandósítani szívemben Jézus jelenlétének élményét. 
2. Alkoholista férjemen tudok-e segíteni? 
3. Idős szüleim békétlenségén tudok-e segíteni? 

2854. VESZÉLYBEN VAGYOK? 
1. Kérem Jézus szerető bocsánatát! 
2. Nem sodortam-e veszélybe életemet a sok információ által? 
3. A tibeti lámák lelki gyakorlatáról és Bossis Gabrielláról. 

2855. SZERETNÉK SZABADDÁ VÁLNI! 
Nem tudok megkötözöttségeimtől szabadulni. 

2856. SZÓLJ, URAM, HALLGAT A TE SZOLGÁD! 
Uram! Ismered gondjaimat. Kérlek, szólj hozzám! 



2857. ISTENBEN AKAROK ÉLNI! 
Szeretnék Istennek tetszően élni, és szeretném gyermekeimet felnevelni. 

2858. SOK BAJ VAN GYERMEKEMMEL 
1. Gyermekem kisebbségi érzéssel küzd. 
2. Gyermekem állandóan náthás. 

2859. ADJ BÖLCSESSÉGET, URAM! 
1. Hogyan induljak el? Hogyan szabaduljak adósságaimtól? 
2. Gyermekeimmel, férjemmel milyen álláspontom legyen? 

2860. IZGAT A JÖVŐ! 
Egyre izgatóbb számomra a jövőm! 

2861. TESTVÉREMRŐL, MAGAMRÓL, NAGYANYÁMRÓL 
1. Meggyógyul-e valaha testvérem? 
2. Magamról és nagyanyámról kérdezem a HANG-ot. 

2862. ELFOGADOM ISTEN AKARATÁT! 
Férjem élete, halála Isten akarata számomra is? 

2863. EGYÜTT AZ ÚRRAL! 
Veled akarok járni, Uram! 

2864. EGY ÁLMOMRÓL 
Ki volt az, aki álmomban azt ígérte, hogy tovább élek? 

2865. SOK MA A GYÓGYÍTÓ. HISZNEK EZEK? 
1. Betegségemből meggyógyulok-e? 72 éves vagyok. 
2. Isten befogad országába? 
3. Nagyon sok ma a gyógyító. Hisznek ezek? 

2866. NEHÉZ KINŐNÖM ANYAI SZEREPEMET! 
1. Miért szerencsétlen annyira a fiam? 
2. Miért kell ima közben sóhajtozni? 
3. Miért kell sírnom Sükösdön? 

2867. MI A HIBÁIM GYÖKERE? 
1. Édesanyámmal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 
2. Miért nem tudok kialakítani megfelelő párkapcsolatot? 
3. Mi a legnagyobb hibám? 

2868. MIT TEGYEK FÉRJEMÉRT? 
1. Nem vagyok elég jó a férjemnek. 
2. Férjem fel akarja akasztani magát. Igaz ez? 
3. Mit tegyek férjem érdekében? 



2869. SZERETNÉK VÉGLEG MEGTÉRT EMBER LENNI! 
1. Mit jelent egy álmom, melyben nem tudtam megfejteni egy írást, és 

kaptam egy rózsát, amelynek a szára eltörött? 
2. Mit kell tennem, hogy megtért ember legyek? 
3. Családommal miképpen lehetek boldog a Földön? 

2870. BORZASZTÓAN SZENVEDEK! 
Szörnyű idegösszeomlásaim és elmerevüléseim vannak. 

2871. KUDARCAIM KARMIKUS EREDETŰEK? 
1. Álmomban Jézussal találkoztam? 
2. Párkapcsolataim sikertelenségei karmikus eredetűek? 
3. Halott nagyapám nyilatkozatairól kérdezek. 

2872. TELESEN TŐLÜNK FÜGG A SORSUNK? 
1. Magunk okoztuk magunknak szenvedésünket? 
2. Változtatnunk kell életfelfogásunkon? 
3. Áldozatok vagyunk? 

2873. HAVONTA KELL GYÓNNOM? 
1. Szükséges havonta gyónnom? 
2. Köszönöm a HANG válaszait. 
3. Mikor van az ATÉVÉ-ben Dombi atyának műsora? 

2874. KI A HITELES EMBER? 
1. Valóban Isten energiájával gyógyít az, aki ezt állítja magáról? 
2. Isten vagy a Sátán küldötte ő? 
3. Hogyan lehet megbizonyosodni arról, hogy ki által gyógyít? 

2875. NAGYON FÖLDHÖZRAGADT VAGYOK 
1. Sok és nagy bennem a földi vágyakozás. 
2. Szeretném, ha boldog lenne a barátom! 
3. Hogyan lehetnék egyre jobb? 

2876. SZERETNÉK JÓL ALÁZATOS LENNI! 
1. Meg vagyok kötözve anyámmal? 
2. Nagybátyámmal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 
3. Nem vagyok elég alázatos. 

2877. MI A LEGFONTOSABB AZ ÉLETÜNKBEN? 
Mire van legnagyobb szükségünk? 

2878. NEM TALÁLOM A HELYEMET 
Lakás és egyéb problémáimra kérem a HANG válaszát! 

2879. VAN VALLÁS NÉLKÜLI HIT, HIT NÉLKÜLI VALLÁS? 
1. Három közeli halottamról szeretnék hallani valamit! 



2. Leányom hisz Istenben, de nem vallásos. 

2880. NEM TUDOK FELELŐSEN DÖNTENI 
1. Szeretném megtalálni életem párját! 
2. Menjek vagy maradjak-e városban? 
3. Valakiről, aki már első látásra nagy hatással volt rám. 

2881. LEHETÜNK A GONOSZTÓL MEGSZÁLLOTTAK? 
1. Miféle csillag szólított meg engem? 
2. Valóban megszállhat bennünket a gonosz? 
3. Adósságomat hogyan tudom rendezni? 

2882. AZ IDŐK JELEIRŐL 
1. A kunszentmártoni szélviharról kérdezem a HANG-ot. 
2. A gyülekezetek elragadtatása bármikor megtörténhet? 
3. Megkezdte-e már uralkodását a Gonosz? 

2883. LEHET HÁTRÁNYOS A JÓ NEVELÉS? 
1. Tanítványaimat becsületre tanítottam. Ez ma hátrányos nekik. 
2. Családom nem hívő család. 
3. Hálátlan az, akin annyit segítettem eddig. 

2884. JÉZUS VÉRE ÁLTAL SEGÍTHETEK MÁSOKON? 
1. Jézus VÉRÉVEL segítek ott, ahol indítást kapok erre. 
2. Gyermekeim eltávolodnak az Egyháztól. 

2885. KAPCSOLATAIMBAN SZERENCSÉTLEN VAGYOK 
1. Minden párkapcsolatom kudarcba fulladt! 
2. Gyermekeimmel sem alakult ki megfelelő kapcsolatom. 
3. Jó úton járok? 

2886. URAM, ADD A TE BÉKÉDET! 
1. Sok ima száll fel tőlem a magasba. 
2. Békére vágyom! 
3. A családunkban is működik a gonosz. 

2887. NYUGTALAN LÉLEKKEL NEM ÁLDOZHATOK 
1. Addig nem áldozhatok, amíg békétlen gondolataim vannak. 
2. Rövid ideig ad megnyugvást az ima, szentmise. 
3. Bánt az, ha mások késnek. 

2888. PÁLYÁT TÉVESZTETT VAGYOK? 
1. Fiatal koromban egyházi pályára készültem. 
2. Házasságomból született egy kislányom. 
3. Ma sem tudom, mi a feladatom. 



2889. NEM LÁTOK TISZTÁN 
1. Gyógyítgatás a feladatom? 
2. Milyen terve van velem Istennek? 
3. Kik az én vezetőim? 

2890. FONTOS-E A VEZEKLÉS? HA IGEN, AKKOR MIÉRT? 
1. Feloldozhatók a csupán polgári házasságban élők? 
2. A vezeklésnek mi értelme van? 
3. Komplex súly nehezedik rám. Álmairól, kijelentésekről kérdezem a 

HANG-ot. 

2891. SZENTSÉGTÖRÉST KÖVETTEM EL? 
1. Halálos bűnökkel áldoztam. 
2. Gyermekáldás problémám van. 
3. Irreálisan gondolkodom? 

2892. FÉRJEM IDŐNKÉNT MEGSZÁLLOTT? 
Férjem időnként őrjöng! 

2893. ISTEN ADOMÁNYAI UTÁN VÁGYOM! 
1. Kegyelmi ajándékok után vágyom. 
2. Istentől kaptam ígéretet családalapításra? 
3. Milyen munkára hív az Úr? 

2894. SZERETNÉK JÓL IMÁDKOZNI! 
1. Nem hallom jól Jézus hangját a reggeli imáimban. 
2. Szeretném kontrolláltatni magam! 
3. Fejfájásom kiújult. Miért? 

2895. ELŐZŐ ÉLETEMRŐL 
1. Ki voltam előző életemben? 
2. Egy könyv hitelességéről kérdezem a HANG-ot. 
3. Hogyan tudnék jobban elmélyülni? 

2896. SZERETETET IGAZSÁGBAN 
Állami gondozásból befogadott húgom kibírhatatlan. 

2897. NEM ÉRTENEK MEG AZ EMBEREK 
1. Miért furcsák a gondolataim? 
2. Három irányban kellene megfelelőnek lennem. 

2898. GONDBAN VAGYOK GYERMEKEM MIATT 
Nagy fiam miatt vagyok gondban. 

2899. SZERETNÉK MEGFELELNI TÁRSAMNAK! 
1. Hogyan alkalmazkodjam társamhoz? 
2. Uram! Elfogadtalak! Te is elfogadtál? 



3. Szeretnék szeretetet sugározni! 

2900. ÖSSZEVISSZASÁG AZ ÉLETEM! 
Férjem állandó jelleggel megcsal. 

2901. JÓ ÚTON JÁROK? 
1. Mi az életcélom? 
2. Mi Jézus véleménye rólam? 
3.Jó úton járok-e? 

2902. SZERETNI SZERETNÉM JÉZUST! 
1. Mi a véleménye rólam Jézusnak? 
2. Szeretném kimutatni Iránta való szeretetemet! 
3. Miért kellett vállalnom jelenlegi sorsomat? 

2903. JÉZUSNAK IS VOLT KARMÁJA? 
1. Jézusnak is volt karmája? 
2. Jézus többször is vállalt földi életet? 

 

  



ELŐSZÓ 

Kívánom, hogy még nagyon sok HANG-kötetet tudjon megírni mindazok lelki 

fejlődésének elősegítésére, akik igénylik a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal, való 

találkozást. 

Ezúton is szeretném megköszönni Önnek, hogy fáradságot nem kímélve megírta e 

könyveket. A leányom és én nagyon sokat forgatjuk, ezekből merítünk erőt a nehéz 

napokra. A napjaink pedig egyre nehezebbek, mindkettőnknek elég sűrített a karmánk. 

Kérem, ha ideje engedi, tolmácsolja Ön is a HANG-nak az alábbi köszönő 

soraimat: 

- Köszönöm, hogy olyan türelmesen várt az ajtó előtt, várva az én hívásomat. Igaz, 

hogy Ő valóban nem tolakodó, hanem türelmes, jóságos, szeretetre méltó. 

- Köszönöm, hogy megmutatta a helyes utat. Kérem segítségét, hogy soha többé ne 

tudjak erről letérni. Megtudtam végre, hogy mi az IGAZSÁG, és remélem, ha méltó 

leszek rá, az ÖRÖK ÉLETET is elnyerem majd. 

- Köszönöm, hogy segített munkahelyet találnom. Köszönöm az erőt, amit naponta 

megújít bennem, hogy vinni tudjam a keresztet, vállalt karmikus sorsomat. Úgy érzem, 

ha Ő velem van, nem félek senkitől és semmitől. 

- Köszönöm, hogy rám bízta, és felnevelhettem egyik legcsodálatosabb gyermekét, 

aki ma lelkileg a legközelebb áll hozzám. 

Az egyik HANG-kötetben azt írta valaki, hogy őt a HANG nagyon szereti. 

Köszönöm, hogy a HANG engem is nagyon szeret. Mióta Őt megtaláltam, életem 

maga a csoda, csodák sorozata: gyógyulásom, gyermekem, munkahelyem, minden 

napom. Végül pedig kérem az én drága Jézusomat, hogy bocsássa meg bűneimet. 

Szeretnék megtisztult lélekkel Hozzá eljutni. Kérem, segítsen engem továbbra is! 

Nagyon boldog vagyok, hiszen életemben Ő már elfoglalta az első helyet, és soha 

azt más el nem foglalhatja! Végtelen hála és szeretet tölti el a lelkemet, mert érzem, 

hogy angyalaival itt munkálkodik körülöttem. Szeretném ezt a boldogságot 

meghálálni. Kérem, jelezzen, mit tehetek? A képességeimet Ő ismeri a legjobban, és 

tudja azt is, Vele én mire vagyok képes. Azt, hogy én Őbenne hiszek, már ateista 

környezetben sem szégyelltem kimondani pár évvel ezelőtt. Ez a hit azóta sokszorosára 

nőtt bennem szeretettel és hálával párosulva. Kérem a HANG-ot, ne hagyjon el engem 

soha!  

  



2777. A PRÓFÉTAISKOLÁRÓL 

Kérdező: 

A prófétaiskolát el lehet végezni „levelező tagozaton” ? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Mindazok elvégezhetik az Általam, Jézus által, sugallt prófétaiskolát, akik vállalják 

azt a szellemi munkát, amely által rendet tudnak teremteni a fejükben, és vállalják azt a 

párbeszéd-imát, amely által a fejükben lévő rendet át tudják ültetni a szívükbe. 

A fejben megteremtődő rendnek három feltétele van. 1. Rendszeresen olvasni az 

evangéliumokat. 2. Rendszeresen olvasni a Keressétek az Isten Országát (KIO) című 

művet vagy a „Merre menjek?” című hittankönyvet. 3. Rendszeresen találkozni 

olyanokkal, akikkel el lehet beszélgetni ez előbb említett könyvekben olvasottakról. 

A szívedbe úgy ültetheted át a fejedben lévő rendet, hogy rendszeresen lehetővé 

teszed Nekem, Jézusnak, azt –aki benned élek és érted élek benned –, hogy olyan 

gondolatokat fogalmazzak meg benned, természetesen a te közreműködéseddel, 

amelyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak téged. 

Amilyen mértékben haladsz előre az előbb említett két területen, tehát fejben, 

szívben egyaránt, olyan mértékben leszel alkalmas arra, hogy másokat is segíts a lelki 

fejlődés útján, tehát olyan mértékben leszel képes valósítani és terjeszteni az Isten 

Országát a Földön. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2778. NEM LÁTOK TISZTÁN 

Kérdező: 

1. Mi az életfeladatom? 

2. Kell hallgatnom édesanyámra? 

3. Zavarnak a templomok szobrai. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Neked is, mint mindenkinek, életfeladatod a szeretni tanítás. Ehhez olyan 

eszközöket kell találnod, amelyeket alkalmasnak ítélsz e cél elérésére. Az egészen 

biztos, hogy hatékonyan szeretni tanítani csak szeretettel lehet. A szeretet pedig olyan 

jóakarat, amely akkor is teszi azt, amit tennie kell, ha nehézségekbe ütközik. Mindazt, 

amit eddigi életed folyamán tanultál, arra kell beállítanod, hogy a szeretni tanítást 

életállapottá tedd a magad számára. 

Nagyon természetes, hogy ezt csak akkor tudod megvalósítani, ha Velem együtt 

akarod járni életed útját. Ez pedig csak akkor történhet meg, ha rendszeresen 

tanulmányozod evangéliumaimat. E nélkül az imádságok sem érnek sokat. 

2. Csak és kizárólag Rám, Jézusra, kell hallgatnod! Ha édesanyád vagy bárki más 

olyat mond, ami szinkronban van Velem, Jézussal, akkor jó, de ha nem, akkor 

semmiképpen sem szabad senkit Elém helyezned. Döntéseidért neked kell vállalnod a 



felelősséget! Sem édesanyádra, sem másra át nem ruházhatod! Aki jobban szeret 

bárkit, mint Engem, Jézust, az méltatlan Hozzám! (Máté 10:37) 

3. Kár, hogy zavarnak a templomi szobrok. E szobrok azért vannak ott, hogy 

emlékeztessenek benneteket olyan személyekre, akik nemcsak beszéltek Rólam, 

Jézusról, hanem az egész életüket rátették arra, amit hirdettek. A szentek szobrait a 

katolikusok nem imádják, hanem úgy, mint te, aki édesanyád vagy valamelyik kedves 

ismerősöd képét azért tartod tiszteletben, mert értékeled életüket, úgy azok is, akik 

tisztelegnek a szentek szobrai előtt, a Szeretetem, Jézus szeretete, előtt tisztelegnek, s 

látván a szobrokat, ezeken keresztül Engem, Jézust, illetnek imádással! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2779. EGYHÁZAKRÓL, TESTI SZERELEMRŐL 

Kérdező: 

1. Kell-e tartozni valamelyik egyházhoz? 

2. A Mormon egyházról mi a véleménye a HANG-nak? 

3. Bűn-e a házasság nélküli testi szerelem? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Aki Hozzám, Jézushoz, akar tartozni, annak kikerülhetetlenül el kell fogadnia 

minden megjelenési formámat. Az egyik ilyen megjelenési formám az, amikor ketten-

hárman összejöttök az Én nevemben. Ilyenkor az Én TITOKZATOS TESTEMET 

alkotjátok, tehát EGYHÁZ vagytok. Mivel Lelkem a REND Lelke, ezért a nevemben 

létező csoportok a keresztség által EGY-séget fejeznek ki. Ebben az EGY-ségben az 

ÉN Lelkem szerepeket oszt ki. Ezt nevezitek intézményesült egyházaknak. Ezekben az 

egyházakban az egyházak tagjai nemcsak jogokat élveznek, de kötelességeket is kell 

hogy vállaljanak. 

Minden egyházban minden olyan előírást, amely nincs ellentétben azzal a 

tanításommal, amelyet az evangéliumaimból bárki megismerhet, meg kell tartania 

annak, aki szeret Engem, Jézust. Mivel minden egyházba beépülnek olyanok is, akik 

ellentétben állnak Velem, Jézussal, ezért aki Engem szeret, feltétlenül az üldöztetés 

valamilyen formájában részesül, tehát sorsomban is osztozni kényszerül. Aki nem akar 

egyházhoz tartozni, vagy aki váltogatja az egyházát, pontosan azért teszi ezt, hogy 

szenvedő, áldozatokat vállaló sorsomban ne kelljen osztoznia. Ezért mondhatom, hogy 

az ilyen ember nem szeret Engem igazán! Tehát igenis, tartoznia kell egyházhoz 

annak, aki Velem akar együtt élni! 

2. Ami az említett egyházban szinkronban van evangéliumaimmal, az jó ebben az 

egyházban. Ami nincs szinkronban, az idegen Tőlem akkor is, ha még oly szép 

öltözetben is mutatkozik meg. 

3. Igen. Aki parttalan mederbe irányítja érzelmi életét, az nagyon árt önmagának, 

tehát súlyosan vétkezik az önszeretet ellen! Ez hosszú távon feltétlenül beigazolódik. 

Csak rövidtávon, a bódulatban mutatkozik kívánatosnak. 



Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2780. SZÜLEIM KORLÁTOZNI AKARNAK 

Kérdező: 

1. Tiltanak az egyik gyülekezettől! 

2. Véleményt kérek egy Krisna irányzatról és magamról! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1.A szüleid tilalmukkal semmiképpen sem érik el céljukat, vagyis azt, hogy amit 

tiltanak, azt te anélkül, hogy megtapasztalhatnád, rossznak tartsd. 

Sajnos, a vallás ördöge a legördögibb ördög, s nagyon fel tudja korbácsolni azokat 

a negatív érzelmeket, amelyek gyűlölet forrásaivá tudnak válni. 

Kétségtelen, hogy amíg szüleid etetnek, addig feljogosítva érzik magukat arra, 

hogy ne te mondd meg magadnak, hanem ők mondják meg neked, mi a jó és mi a nem 

jó. Oly nehezen értitek meg, hogy az erkölcs területén, tehát azon a területen, amelyen 

eldől boldogságotok-boldogtalanságotok, a külső tilalomfák csak akkor hasznosak, ha 

benső gyökerük is van. E nélkül többet ártanak, mint használnak! 

Belülről kifelé kell elindulni, és nem kívülről befelé! Ezt az erkölcsi törvényt senki 

soha meg nem változtathatja! Ez maga Isten jelenlétének megnyilvánulása köztetek, 

bennetek! 

A kiút nem az engedelmesség, mivel az csak szőnyeg alá söpri, elodázza a 

megoldást, s mind idegileg, mind erkölcsileg roncsoló erőket mozgósít. A kiút a 

szabaddá válás attól a vérköteléktől, amely jelenleg a vallás álarca mögött az 

uralkodási vágyat akarja élővé tenni szüleidben. 2Kor. 3:17-ben leírt szavak Tőlem 

valók! „Ahol a Lélek, ott a szabadság!” 

Meg kell tehát neked is harcolnod a magad szabadságharcát! 

2. Az önismeretnek is feltétlenül belülről kell jönnie! Erre való a 

lelkiismeretvizsgálat. Ami pedig az általad említett szellemi-lelki irányzatot illeti, arról 

azt kell mondanom, amit minden ilyen és ehhez hasonló irányzatról már többször 

elmondtam: Engem akarj egyre jobban megismerni! Tanulmányozd át a „Merre 

menjek?” című hittankönyvet vagy a KIO-t (Keressétek az Isten Országát!)! E 

könyvek alapján a legtökéletesebb képet tudod kialakítani magadban Rólam, Jézusról! 

Szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2781. MORMON VALLÁSRÓL, ALKOHOL-MENTŐRŐL 

Kérdező: 

1. A Mormon vallásról kérdezem a HANG-ot. 

2. Az alkoholmentő szolgálat címét kérem! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



1. Én, Jézus, megtapasztalható vagyok a mormon-vallásban is és egyéb 

vallásokban is. De az Én tanításom a legtisztábban az evangéliumokban található meg. 

Ha elfogadod, hogy az istenszeretőknek minden a javára válik, s az Istent nem 

szeretőkön pedig az Isten sem tud segíteni, akkor talán elfogadod azt is, hogy a földi 

élet mulandóságát nem arra kell használnotok, hogy földi életetek egyre szebb legyen, 

hanem arra, hogy önmagatokról szinte megfeledkezve másokért tudjatok élni. 

Természetesen ennek az is következménye lesz, hogy szebb lesz a földi életetek is! 

Aki ezt teszi, annak nem lesz probléma az, hogy milyen valláshoz tartozik, illetve 

akármelyikhez tartozik, előbb-utóbb ütközésbe fog kerülni azokkal, akik abban a 

vallásban uralkodni, és nem szolgálni akarnak. Ez a Földön soha nem lesz kikerülhető, 

mert mindig és mindenhol lesznek önző, erőszakos emberek, s azok, akik Engem, 

Jézust, szeretnek, a sorsomban is osztoznak. Bizony igaz, hogy nem lehet a tanítvány 

sorsa jobb, mint a Mesteré volt! 

2. Az alkoholmentő szolgálatot végző gyermekem címe: Halász Endre 2111. 

Szada; r.k. plébánia. 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2782. BECSAPOTTNAK ÉRZEM MAGAM 

Kérdező: 

1. Sok pénzt adtam kölcsön. Pénzzavarban vagyok. 

2. Csak kihasználnak? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A két kérdésedre egyetlen választ adok, mivel kérdéseid gyökere azonos. 

Kétségtelen tény, hogy a vérkötelék nagyon meghatároz benneteket. Az is 

kétségtelen, hogy ez nem jó. És az is kétségtelen, hogy soha nem szabad figyelmen 

kívül hagyni az okosságot és az óvatosságot. Ez feltétlenül áll a vérkapcsolatok 

területére is. 

Ahhoz, hogy kezedbe vedd sorsod irányítását, két dolgot feltétlenül el kell 

fogadnod. Az egyik az, hogy ami megtörtént, azt meg nem történtté tenni nem lehet. 

Nincs tehát semmi értelme semmiféle sopánkodásnak, semmiféle önmarcangoló 

gondolatnak. A másik pedig az, hogy napra lebontva kell elkezdened e probléma 

megoldását. 

Nagyon sajnálom, hogy nem veszitek komolyan a reggeli imátokat. Minden reggel 

Elém kellene hoznotok az elinduló nap gondjait, és Velem, a ti Jézusotokkal 

megbeszélve, az Én áldásomat kérve kellene eldönteni a hogyan tovább? 

megválaszolását. 

Aki elsősorban a szívére hallgat, annak állandóan korrigálnia kell önmagát. Aki 

elsősorban az eszére hallgat, annak mindig lesz lehetősége arra, hogy érzelmileg is 

erősítse elhatározásait. 



Drága Gyermekem! Csak azt tudják kihasználni, aki hagyja magát. Meg kell 

tanulnod azt, hogy feladatokban és ne személyekben gondolkodj. Az a benső 

szabadság, amelyben az Én Lelkem a te irányítód lehet, neked is rendelkezésedre áll, 

ha ennek elérésére törekszel. Meg kell tanulnod, hogy veled és érted mindent 

megteszek, de helyetted semmit! 

Ígérem, hogy megkapsz Tőlem minden segítséget ahhoz, hogy szíved nyugalmát 

közösen megteremtsük. De el kell fogadnod e kijelentésemet: „Elég a mának a maga 

baja. A holnap majd gondoskodik magáról”! (Máté 6:34) 

Megáldalak az OKOSSÁG és a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2783. SZABADDÁ SZERETNÉK VÁLNI! 

Kérdező: 

1. Megszabadulhatok-e az ártó szellemektől? 

2. Szeretném, ha az egész ház megszabadulhatna! 

3. Vallásom törvényeit megtartom. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A hit és a hiszékenység az két különböző világ! Az ártó erők melegágya a 

hiszékenység területe, amely egyben a babona szülőföldje is. 

A HIT világa át tudja lépni mind az érzelmek, mind a fantázia területét. A HIT-ben 

akkor él valaki, ha igaznak tartja azt, amit ÉN, Jézus, állítok. Tehát elhiszi, hogy az 

istenszeretőknek minden a javára válik. Elhiszi, hogy Én, Jézus, legyőztem az ártó erők 

világát, tehát csak mondania kell, hogy „Jöjj, Jézus, a szívembe!”, és Én már ott is 

vagyok, tehát függetlenül attól, hogy mit érez, tudja, hogy a Győztes oldalán áll! 

Elhiszi, hogy Én, Jézus, azért jöttem, hogy szívbékét hozzak nektek, és az Én nevem 

pontosan ezt jelenti: Isten, a Szabadító! 

Ha ártó erők hatását érzed magadon, akkor adj hálát Istennek azért, hogy te Isten 

édes gyermeke vagy! Ez olyan mázsás igazság, amelynek súlyát egyetlen ártó szellem 

sem képes elviselni! 

Reggel öltözz bele angyalaim társaságába! A reggeli imádban adj hálát 

angyalaimért, akik nagy örömmel járnak át téged! De napközben is adj hálát többször 

is! Ezáltal nemcsak megszabadulsz, de állapottá válik benned az a szabadság, amelyet 

a 2Kor. 3:17-ben olvashatsz. 

2. A mennyek országa bennetek van! Bármilyen lehet körülötted a sötétség, ha te 

világítasz, akkor nem zavarhat az, hogy mi van a fényen kívül! Magatokban kell 

állandósítani a FÉNYT! Te a FÉNY gyermeke vagy! 

3. A vallási törvények olyan keretek, amelyeken belül a tartalmat és a formát 

nektek kell kialakítanotok. Döntő az, hogy MIT és HOGYAN imádkozol. Újra 

felhívom figyelmedet a dicsőítő, hálaadó imákra, és nagyon ajánlom a párbeszéd-imát! 

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 



2784. ELÉG BEAVATÁST KAPTAM? 

Kérdező: 

1. Óvodában dolgozom. Nincs gyermekem! 

2. Két REIKI beavatást kaptam. Kell a harmadik is? 

3. Valóban megfagyunk a télen? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az jó, hogy gyermekekkel vagy körülvéve. De az nem egészséges, hogy az 

ösztönvilágotok nem működik úgy, mint másoknál. 

Isten úgy teremtett benneteket, hogy legyenek olyan képességeitek, amelyek 

nemcsak az egyént, de a nagy egészet, tehát az egész emberiséget is gazdagítani 

képesek. Akinek ösztönvilágában zavar áll be, az, ha úgy látja jónak, használja fel az 

orvostudomány segítségét. Ha viszont úgy látja jónak, hogy e  nélkül is biztosítani 

tudja benső békéjét, annak ezt nyilván nem kell igénybe vennie. 

2. Bőségesen elég az, amit eddig kaptál! A harmadik beavatás nem erődet, nem 

képességeidet növelné, hanem pénzedet csökkentené! E harmadik beavatással csak 

akkor volna érdemes szóba állnod, ha olyan új ismerettel gazdagítana, ami az anyagi 

többletkiadással egyenes arányban áll. Ez szinte soha nem fordul elő! Különben is, 

minden beavatás nélkül, Én, Jézus, Lelkem által képes vagyok olyan karizmákat 

működtetni benned, amelyeket ingyen adok, s amelyeket természetesen neked is csak 

ingyen szabad működtetned. 

3. Nem fagytok meg a télen. A rátok váró megpróbáltatás nagyobb lesz, mint a 

megfagyás! Nem az eseményében, hanem a következményében lesz nagyobb. Hidd el, 

nagyon közel van a Föld ahhoz, hogy komolyan megmérettessék! Égi Édesanyátok, az 

Én Anyám, Mária, mindent megtesz ma értetek! Van is némi foganatja gyakori 

megjelenésének. Valójában még mindig nem dőlt el végleg, hogy abban a 

végkifejletben, amely felé közeledtek, mi fog történni. 

Nincs előre megírt forgatókönyv! Szabad döntéseitek hallatlanul fontosak mind a 

saját jövőtök, mind gyermekeitek jövője szempontjából. Viszont döntéseitektől 

függetlenül igaz az az elv, hogy az istenszeretőknek minden a javára válik, az Istent 

nem szeretőkkel pedig az Isten sem tud mit kezdeni! Az újjászületésnek és az 

újraszületésnek a folyamata soha nem fog megállni! A teremtett világmindenségnek 

nincsenek határai! Az új ég és új Föld csak egy világkorszak befejezését jelenti, de 

nem a teremtés végét! A teremtésnek soha nem lesz vége! Ami biztos, az az, hogy Én, 

Jézus, újjá teremtek mindent! 

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha jobban és egyértelműbben hinnél 

Bennem! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 



2785. SZERETNÉK IGAZÁN MEGTÉRNI! 

Kérdező: 

1. Nem kellett volna haláláig ápolnom anyámat? 

2. Nem bánkódtam anyám halála miatt. 

3. Hogyan tudnék igazán megtérni? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Azt tudnod kell, hogy édesanyád semmit nem vesztett azzal, hogy kórházba 

került, s ott halt meg. Nem, mert ő, mint istenszerető halt meg, s így feltétlenül javára 

vált az, hogy nem ápoltad őt otthon tovább. Azt is tudnod kell, hogyha lelkiismereted 

vádol, akkor ezt komolyan kell venned, de pár perc alatt ezt meg szüntetheted Nálam, 

Jézusnál. Sőt, meg is kell hogy szüntesd! Isten nem leli kedvét abban, ha valaki 

bűntudatban él! 

A bűnbánatod fontos olyankor, amikor rádöbbensz arra, hogy lehettél volna jobb 

is, mint voltál. De aki emiatt rágja magát, az ezt nem Isten, hanem az ősellenség 

hatására teszi. 

Aki bármilyen rossz miatt bűnbánatot tart, az rájön arra, hogy még az a rossz is, 

amit vétett, javára válik. A Földön az emberek szinte mindig bűneik megbánása által 

jutnak el Hozzám, Jézushoz, és nem az erényeik által. De ha egyszer valaki elhiszi azt, 

hogy Én, Jézus, nagyon szeretem őt, akkor meg kell hogy szűnjék a bánata, és át kell 

adnia magát az örömnek, a szívbékének, tehát annak, hogy egymásra találtunk! Aki 

átölel Engem, Jézust, aki engedi, hogy Én, Jézus, átöleljem őt, az már itt a Földön 

megízlel valamit abból a kimondhatatlan mennyek országából, amelyet önmagában 

hord, és amely őt egy örökkévalóságon át hordozni fogja! 

2. Nagyon örülök, hogy nem bánkódsz olyasmi miatt, ami miatt a világ fiai 

bánkódni szoktak. Szeretteitek halála inkább örömforrás annak, aki igazán szeret. A 

halál angyala leleplezi önzéseiteket, s azt, hogy mennyire rabjai vagytok az emberi 

véleményeknek. 

Általában ti pont fordítva csináljátok, mint kellene. Örültök, amikor valaki születik, 

és sírtok, amikor valaki meghal. Az természetesebb és megalapozottabb lenne, ha 

fordítva tennétek: sírnátok, amikor megszületik valaki, és örülnétek, amikor már nem 

kell tovább szenvednie valakinek a Földön, tehát amikor meghal. Azonosulnotok 

kellene az újszülöttel, aki sírással kezdi a földi életét, és örülnötök kellene a 

megholttal, aki örömmel kezdi a halál utáni életet. A halál: KEGYELEM! 

3. A megtérés lényegét már megvalósítottad. Elfogadtál Engem, Jézust. Amire 

viszont egész földi életedben szükséged van, az egy olyan pályamódosítás, amelyet a 

reggeli és az esti imáid alatt kell kidolgoznunk közösen. 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 



2786. LEHET LEVÉLBEN GYÓNNI? 

Kérdező: 

1. Hogyan győzhető le az önzésem? 

2. Túl merev vagyok. 

3. Mi a nyelveken-szólás? E levél is minősülhet gyónásnak? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az önszeretet csúcsérték. Az önzés az önszeretet ellentéte. Az önszeretet éppen 

azért szeretet, mert adományozásban, ajándékozásban, mások szolgálatában 

mutatkozik meg. Az önszeretetet által pontosan a legnagyobbat, önmagát áldozza oda 

másokért az, aki szeret. 

Az önzés, mint az önszeretetet ellentéte, mindent önmagának akar megszerezni. 

Mindenen és mindenkin uralkodni akar, csak éppen önmagán nem! Az önző ember az 

egyben fegyelmezetlen ember is. 

2. A te benső merevséged gyökerét nem nevezném önzésnek. Inkább egy olyan 

magaddal Földre hozott karmikor görcsnek, amelyet akkor tudsz leoldani magadról, ha 

elfogadod, hogy együtt kell élned vele. Ez így kimondva érdekesnek tűnhet, de így 

igaz. Vannak olyan karmikus gubancok, amelyek akkor szűnnek meg, ha vállaljátok. 

Ilyen a te benső merevséged is. 

3. A nyelveken-szólás az olyan szótagok halmaza, amelynek formája azáltal jön 

létre, hogy valaki átadja Nekem, Lelkemnek, a beszédkészségét. Vagyis, forgatja a 

nyelvét, mozgatja az ajkát és hangot ad ki. Ha valaki ezt Irántam való szeretetből teszi, 

akkor a Szentlélek az ilyen szóáradatnak olyan tartalmat ad, amely feltétlenül építi, 

bensőleg kiszellőzteti azt, aki meri vállalni az ilyen odaadást. 

Tágabb értelemben természetesen minősülhet gyónásnak az is, amikor valaki 

levélben tárja fel szívét, lelkét. De hivatalosan csak személyes találkozás révén 

mondhatjátok, hogy gyóntatok, hogy feloldozást kaptatok. Ez egy kicsit olyan, mint 

mikor valaki levélben akarja rendezni idegállapotát valamelyik pszichológussal. Van 

egy pont, amikor a személyes találkozás feltétlen feltétele annak, hogy az illető 

idegileg rendeződjék. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2787. LÁTÁSOM ZAVARODOTT 

Kérdező: 

1. Akit láttam, miért láttam? 

2. Aura-látásom vagy pszichés zavarom van? 

3. Mit kell tennem a fejlődésem érdekében? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



1. A testi szemek arra valók, hogy tájékozódni tudjatok abban a fizikai világban, 

amelyben éltek. Minden más „látás” a szimbólumok nyelvén szólít meg benneteket. 

Számodra feltétlenül elgondolkodtató az, amit láttál. Amit ijesztőnek láttál, az arra 

szólít fel a szimbólumok nyelvén, hogy légy óvatos, vigyázz. Az az érzés, amely e 

látással együtt járt, bár ijesztő volt, mégsem féltél. Ez azt jelenti, hogy veszély nem 

fenyeget akkor sem, ha körülményeid esetleg ijesztőre fordulnak. 

A másik kép, amely az Én, a te Jézusod képét sejtette meg veled, azt akarta tudatni, 

hogy törekedj örömet szerezni Nekem, Jézusnak! 

2. Az aura-látás bizonyos értelemben, abban a korban, amelyben éltek, pszichés 

zavarnak is felfogható. Igen, mert az a nagy egész, amelynek te is része vagy, nem 

tartja „normálisnak”, és joggal nem tartja normálisnak az aura éles látását. Ezért akkor 

teszel jót magadnak, ha nem fektetsz különösebb súlyt erre! 

3. A lelki fejlődésben van egy bizonyos automatika. A jó fa, jó gyümölcsöt, a rossz 

fa rossz gyümölcsöt terem. Azt, hogy mi a jó és mi a nem jó, a szándék és a cél 

határozza meg! De amint egy fát gondozni is kell, úgy kell részedről rendszeres 

„pályafenntartó-vizsgálatot” végezned azon az úton, amelyen életed vonata halad. 

Naponta legalább negyedórát, akár úgy is, hogy háromszor öt percet foglalkozz 

kettőnk kapcsolatával. Legalább ennyi időt szánj arra, hogy észrevedd, Én, Jézus, 

mennyire szeretlek. Ez persze még nem elég, mert nem ettől javulsz meg. Észre kell 

venned ebben a háromszor öt percben azt is, hogy te mennyire szeretsz, hogy neked 

mennyire kellene szeretned Engem, a te Jézusodat! Ennek lehet következménye az a 

fejlődés, amit e levél harmadik kérdésében kérdezel Tőlem. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 

OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!  « 

2788. MIÉRT ENGEDI ISTEN A ROSSZAT? 

Kérdező: 

1. Miért engedi az Úr a földi szenvedéseket (háborúk, stb.)? 

2. Miért vannak a nagy társadalmi különbségek? 

3. Szeretnék továbbra is pozitív irányban fejlődni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nagyon okosan tetted föl a kérdést. Nem azt kérdezted, hogy miért akarja, 

hanem azt, hogy miért engedi az Isten a legkülönbözőbb szenvedéseket. 

E kérdés megválaszolásához tisztán kell látnod bizonyos alapigazságokat. Tudnod 

kell, hogy nincsenek véletlenek. Tudnod kell, hogy az istenszeretőnek minden a javára 

válik. Tudnod kell, hogy a földi élet kicsiny villanása arra való, hogy döntsetek: önzés 

vagy szeretés, menekülés vagy szembesülés, boldogság vagy bódultság. Hiteles 

szeretet csak ott létezik, ahol az előbb említett gondolatpárok közül azt választja 

valaki, amelyik Hozzám, a te Jézusod szívéhez közelebb van. 



Igen. A Föld arra való, hogy levizsgáztasson benneteket abból a tantárgyból, 

amelyet – sajnos – egyetlen iskolában sem tanítanak. Nem azért nem tanítanak, mert 

úgy gondoljátok, hogy nem ez lenne a legfontosabb, hanem azért, mert nem találtok rá 

megfelelő képességű és számú tanárt. 

Ez a tantárgy: SZERETÉS ÉS SZERETNI TANÍTÁS! Kivétel nélkül minden 

ember azért született, hogy ezekből vizsgát tegyen. 

Isten a szeretet körén belül mindenható, de a szeretet körén kívül tehetetlen. Illetve, 

várakozó állásponton van, mert ismeri szeretete erejét, s ezért tudja, hogy előbb-utóbb 

visszatérnek Hozzá szellemi teremtményei. Tudja, hogy előbb-utóbb még a 

legmegátalkodottabb is rájön arra, hogy mindenki csak úgy lehet boldog, ha nem 

elégszik meg azzal, hogy őt átöleli Isten, hanem ő is vissza- ölelji Istent. Előbb-utóbb 

mindenki rájön arra, hogy senki nem attól lesz jó, amit Isten tesz vele, hanem attól, 

amit ő tesz az Istennel! 

Ha ezeket az alapigazságokat belátod, akkor megérted, hogy nem a Mennyországot 

teremtette Isten a Földért, hanem a Földet a Mennyországért. Isten álma az, hogy 

mindenki a Mennyország polgára legyen. A szellemi lények vágyai csak addig 

mondhatók a szeretetre teremtett lények isteni vágyainak, amíg az előbb említett kettős 

ölelést célozzák meg. Ahol nem ez történik, ott Isten bármit tesz, az ember képes 

pokollá tenni a Földet. 

2. A hiúság ördöge tudja, hogy az, aki nem szolgálni, tehát szeretni akar, az 

uralomra törekszik. Aki pedig uralomra törekszik, az két dolgot feltétlenül gyakorol 

életében. Az egyik az, hogy fölfelé hízeleg, mert igy remélheti, hogy följebb kerül. A 

másik az, hogy lefelé részben hízeleg, hogy alattvalókat biztosítson magának, részben 

tapos, hogy félelmet keltsen alattvalóiban. Addig tehát, amíg uralkodásra vágyó ember 

lesz a Földön, mindig lesznek társadalmi különbözőségek, mindig lesznek különböző 

rangokat adó és kapni vágyó szellemi lények a teremtett világban. 

3. Szellemi, lelki fejlődésed rugója az a szándék benned, amely egyre tisztábban 

akarja látni és átélni az e kérdésre adott választ: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!” 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2789. HOGYAN TOVÁBB? 

Kérdező: 

Uram! Hogyan tovább? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Életem kertjében olyan vagy, mint egy csodálatos virág, amely öntudatra ébredve 

úgy gondolja, hogy most egészen másképpen kell folytatnia életét, mint eddig tette. 

Most kijavítom e tévedésedet. 

A lelki fejlődésben nincs ugrándozás! Nem az a lényeg, hogy te máról holnapra 

valami különleges irányváltoztatást élj meg, hanem az, hogy higgy abban, ami a Velem 



való kapcsolatodnak természetes következménye. Higgy abban, hogy a lényeg nem az, 

hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém, a te Jézusodé vagy! 

A hálaadó imáid által egyre jobban megnyílnak benső szemeid, s látni, tapasztalni 

fogod, hogy mennyire gazdag vagy Bennem, a te Jézusodban. Azért hangsúlyozom, 

hogy a te Jézusod vagyok, mert ez így igaz! 

Mivel véletlenek nem léteznek, ezért még véletlenül sem lehet igaz, hogy nem a 

boldogságomhoz tartozol, hogy nem a boldogságodhoz tartozom, éspedig lényegileg! 

Ez az akaratom, a te Jézusod örök akarata veled kapcsolatban. Vagyis, valamiképpen 

te vagy az Én, a te Jézusod boldogsága, és ÉN, Jézus, kell hogy legyek a te 

boldogságod! 

Ha ezt nem érted, és önismereted alapján ezt el sem hiszed, nem baj! Kivárom, 

hogy felismerd, és elhidd, hogy átéld! 

Most elmondom napi teendődet. Minden napodat Velem kell kezdened! Mindegy, 

mikor indítod el napodat. Lehet akár délután is, akár este is, de Velem indítsd. Nem 

akarok tágítani mellőled! Már annyi szeretetet, annyi erőt, szenvedést fektettem bele a 

veled való kapcsolatba, hogy nem vagyok hajlandó tágítani mellőled! Ezt tudnod kell! 

Örülnék, ha este is Velem fejeznéd be a napodat, de a lényeg az, hogy Velem 

kezdd el! Időben egybeeshet a kezdés és a vég. Vagyis lehetséges az, hogy délután 

először visszatekintesz az elmúlt huszonnégy órára, és utána beszéled meg Velem a 

következő napodat. 

Nagyon szeretlek! Mint az előadáson mondtam, jobb nem attól leszel, hogy Én, 

Jézus, szeretlek téged, hanem attól, hogy te szeretsz Engem, a te Jézusodat! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2790. LÁTOMÁSOM VOLT MEDJUGORJÉBAN 

Kérdező: 

Medjugorjében láttam egy kutat, ami később nem volt. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Ahol az Én Édesanyám megjelenik, ott nemcsak Ő akar hatni azokra, akik oda 

zarándokolnak, hanem vannak ott olyan erők is, amelyek szeretnék a lényegről 

elterelni a figyelmet. 

Neked nem azzal kell foglalkoznod, hogy amit láttál, az látomás volt vagy sem, 

hanem azzal, amit ott Mária mond az egész világnak! 

Sajnos, nagyon sok kegyelem holtvágányra kerül azáltal, hogy lényegtelen, de 

érdekes dolgok elvonják figyelmeteket a lényeges, de kevésbé érdekes dolgokról. 

Medjugorjében azért jelenik meg Mária, hogy segítsen nektek abban, amiért a 

Földre születtetek. Tehát segíteni akar, hogy felismerjétek magatokban az Én erőmet, s 

elszántabban tudjátok vállalni a szeretet áldozatát. EZ A LÉNYEG! 

Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!  « 



2791. FÁJ A MÚLT! 

Kérdező: 

1. Nem jó a látásom. Számomra ez gond. 

2. Fájnak régi bűneim. 

3. Soha nem lehetek anya? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Belülről kifelé! Tudod e törvényt! A földi szem sohasem elég jó! Inkább hiúsági 

probléma a szemüveg, semmint kereszt lenne. E téren valóban a legegyszerűbb 

megoldás a megoldás. Vállalnod kell együtt élned ezzel a „gonddal”! 

A benső látásodat azonban szellemi táplálkozással, imával, meditálásokkal 

feltétlenül kell tisztítanod, mélyítened! Ez az, amit helyetted más meg nem tehet! 

2. A régi bűnök emlékének fájdalma bizonyos értelemben jogos, sőt üdvös is! Jó és 

üdvös akkor, ha növeszti benned – mintegy jóvátételként – az áldozatos szeretet 

vállalását. Azt viszont nem szabad megengedned, hogy bűntudattá nője ki magát. A 

múlt árnyéka soha nem törheti meg azt az égi fényt, amelyet magadban hordozol! 

3. A Földön az anyaság szerepe sokkal több szenvedéssel jár, mint örömmel. Az 

ezzel járó szenvedés ideig-óráig csökkenthető ugyan bizonyos bódultsággal, alap 

nélküli reménykedéssel, de az ebből való felébredés, ha lehetséges, nagyon sok lelki 

fájdalommal jár. Ezt az Én Édesanyám sem tudta kikerülni. 

Ha pedig valaki gyermekei, unokái jövőjének reményében éli le életét, annak 

bizony várnia kell, hogy a mennyek országában megtalálja végleges otthonát. 

Most úgy érzed, hogy jó anya lennél. Törekedj naponta arra, hogy jó ember légy! 

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

2792. PAP VAGYOK? 

Kérdező: 

Pappá vagyok avatva? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Az általad feltett kérdés valójában nem való semmire! Ha megfogalmaznád azt, 

hogy milyen tartalmat értesz e szó alatt: „pap”, akkor el lehetne gondolkodod azon, 

hogy mire is vagy felavatva. 

Egy biztos: Én, Jézus, nem voltam papi nemzetségből való. Igaz, nem mindig 

bántottam a papokat, de az is igaz, hogy soha nem beszéltem róluk kiemelten pozitív 

módon. Azt is tudja mindenki Rólam, hogy papok és főpapok ítéltek halálra akkor is, 

ha erre a végső szót az akkori római államhatalom főembere mondta ki. 

Te Isten gyermeke vagy! Isten szinte állapotszerűen átölel téged! Hivatásod és 

küldetésed az, hogy öleld vissza Istent olyan magatartással, amelyről benső 

meggyőződéssel tudod, hogy Ő ezt várja Tőled! 



Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

2793. MAGAMON ÉS MÁSOKON AKAROK SEGÍTENI 

Kérdező: 

1. Iszákos férjemen hogyan segíthetek? 

2. Hogyan találhatna hozzád a gyermekem? 

3. Szeretném, ha a szívemben lakoznál! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Meg tudok adni egy címet. Halász Endre; 2111. Szada; R.K. Plébánia. E 

gyermekem által már tudtam szabadulást adni olyanoknak, akik maguk is akartak 

szabadulni az ital rabságából. 

2. Ha észre veszi rajtad gyermeked, hogy te boldog vagy Bennem, a te Jézusodban, 

akkor van reményed arra, hogy segíteni tudj neki. E nélkül csak akkor fog Felém 

fordulni, ha maga megtapasztalja, hogy Nélkülem, Jézus nélkül, boldogtalan. 

3. Én, Jézus, szintén azt szeretném, ha a szívedben lakozhatnék. Ennek semmi 

akadálya Részemről! Ha szándékod tiszta, ha célod az, hogy a szolgáló szeretet által 

békét sugározz, akkor feltétlenül benned élek! Olvasd el és hidd el azt, amit János 

evangéliumának 14:23. részében találsz. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2794. SOK BAJ VAN VELEM 

Kérdező: 

1. Hogyan kaphatom vissza élettársamat? 

2. Miért vagyok mindenkinek az útjában? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Én, Jézus, nem azért jöttem le a Földre, hogy elváljatok, és azért sem, hogy 

összeházasodjatok. Azért jöttem le közétek, hogy rávezesselek benneteket arra, hogy 

miért is születtetek a Földre. 

Ti azért születtetek meg a Földön, hogy segítsétek egymást közelebb jutni Hozzám, 

Jézushoz. Kivétel nélkül minden emberi kapcsolat erre való! Az élettársi kapcsolat 

nehezen illeszthető bele abba a vonalba, amelyben Én, Jézus, az abszolút ELSŐ 

vagyok! 

Nélkülem senki és soha nem lehet boldog! Általam bárki és bármikor megtalálhatja 

szíve békéjét, ha valóban akarja. De ezt nem kötheti senki feltételekhez, csak Én, 

Jézus! 

Te nem mondhatod, hogy akkor, ha... De Én, Jézus, igenis mondhatom, hogy akkor 

adok neked szívbékét, ha senkit nem tartasz Nálamnál fontosabbnak életedben. Akinek 

Én, Jézus, nem vagyok elég, annak az egész világmindenség sem elég! Aki befogad 



Engem a szívébe, tehát elhatározza, hogy reggeltől estig Én, Jézus, leszek neki a 

legfontosabb, annak az életébe Én úgyis beleviszem azt és azokat, aki és akik erősítik 

és növelik benső békéjét. 

2. Ha úgy gondolod, hogy valakinek útjában állsz, akkor azt az illetőt kérdezd meg, 

s ő majd megadja kérdésedre a választ. Ha több ember van, akikről úgy gondolod, 

hogy útjukban állsz, akkor mindegyiket meg kell kérdezned, hogy miért vannak ilyen 

véleménnyel rólad. 

Drága Gyermekem! Nem imamennyiséggel lehet szívbékére jutni, hanem azzal az 

élő hittel, amellyel elhiszed, hogy benned élek. Ha nem hiszed el, hogy boldogító 

módon élek benned – Isten nem is tud másképpen élni bennetek – akkor csinálj úgy, 

mintha elhinnéd! Ez nem képmutatás, hanem ez a hit növekedéséhez szükséges 

gyakorlat! 

Megáldalak az ERŐ LELKÉVEL!  « 

2795. MUNKÁM AKADÁLYOZZA FEJLŐDÉSEMET 

Kérdező: 

1. Egy medjugorjei rosszullétről kérdezem a HANG-ot. 

2. A munkám hátráltatja lelkem fejlődését. 

3. A példamutatáson kívül mit kell még tennem? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Medjugorje olyan áldott helye a világnak, ahol bármilyen külső rosszullét belső 

kegyelmeknek nyit utat. 

A külső rosszulléteknek lehet forrása a megsérült emberi természet csakúgy, mint 

azok az ártó szellemek, akik a maguk számára „menteni akarják azt, ami menthető”. 

Vagyis, miután kénytelenek tudomásul venni Anyámnak, Máriának, kegyelmi erejét, 

legalább az emberi test gyengeségét próbálják „meglovagolni”! 

A medjugorjei rosszullétek mindig a lélek javát szolgálják! 

2. Az képtelen ellentmondás, hogy valakinek a munkája hátráltatja lelki fejődését. 

Azért ellentmondás, mert pontosan az segíti elő, sőt pontosan az maga a lelki fejlődés, 

hogy valaki becsülettel végzi a munkáját. Csak akkor lehet a munkát a lelki fejlődés 

akadályának tekinteni, ha nem azt a munkát végzed, amelyet végezned kell. Tehát az a 

munka, amelyet valaki azért tesz, hogy ne kelljen azt a munkát végeznie, ami a 

feladata! Nem bizonyos imák elmondása által fejlődik a lélek, hanem Isten akaratának 

teljesítése által. Az ima arra való, hogy ezt meglássátok és vállaljátok! 

A reggeli imád pontosan arra hívja fel a figyelmedet, hogy olyan munkádra kérd 

áldásomat, amit azon a napon el kell végezned, nehogy mulasztással vétkezzél! 

3. A példamutatáson kívül csak akkor szólhatsz bele felnőtt emberek életébe, ha ők 

erre felkérnek. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 



2796. KÉRDEZŐ. BAJAIM FORRÁSÁT KERESEM 

Kérdező: 

1. Miért kaptam 8 éves koromban epilepsziát? 

2. Miért estem el motorral? 

3. Miért lettem munkanélküli? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Először el kell döntened, hogy elhiszed-e a következő két alapigazságot. Én, 

Jézus, csak azokkal tudok élő kapcsolatban lenni, akik ezeket elfogadják. 

A) Isten minden szellemi teremtményében boldogító módon van jelen. Nem is tud 

másképpen jelen lenni. 

B) Az istenszeretőnek minden javára válik. 

Aki e két alapigazságot elfogadja, az problémái kapcsán nem azt kérdezi, hogy 

miért történt, ami történt, hanem azt, hogy miért JÓ az neki, ami vele történt?! 

A gondolkodás-átalakításnak, melyre nyilvános működésem kezdetén 

felszólítottalak benneteket, pontosan az a lényege, hogy az így feltett kérdésre meg kell 

keresnetek a választ. Ehhez is két dolgot feltétlenül szükséges elfogadni: 

A) Ez csak jó szándékú pozitív hozzáállás mellett, komoly szellem munka, 

gondolkodás árán lehetséges. 

B) Ezt senki, Maga az Isten sem teheti meg helyetted. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

BÁTORSÁG és a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2797. ERŐSÖDNI SZERETNÉK BENNED, URAM! 

Kérdező: 

1. Nagyon szeretek valakit, aki már nem akar engem. 

2. Szeretném megtalálni élettársamat! 

3. Hogyan lehet a Veled való kapcsolatot erősíteni? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. A Hozzám, Jézushoz, való kötődésetek komolysága, mélysége mindig azon 

mérhető le, hogy mennyire vagytok szabadok egymástól. Ez a szabadság pedig azáltal 

teljesedik ki bennetek egyre jobban, ha tudomásul veszitek azt, hogy minden olyan 

szeretetre méltó vonás, amelyet bárkiben felfedeztek, és amihez kötni akarjátok 

magatokat, Belőlem származik, és Hozzám akar juttatni benneteket. 

Mondok egy egyszerű példát. Minden virágnak az volna a feladata, hogy Isten 

szépségére irányítsa szíveteket. Ehelyett önmagára irányítja figyelmeteket. A 

megsérült természet ilyen! Ez áll az emberre is. Ahelyett, hogy Rám irányítaná 

szíveteket, pontosan ennek ellenkezőjét kíséreli meg: önmaga felé fordít, hogy akár 

Tőlem elfordulva is, de vele légy tele, vele akarj foglalkozni. 



A csalódások pontosan azért vannak, hogy felébresztve benneteket Hozzám 

forduljatok, és higgyetek abban, hogy Én szeretlek benneteket annyira, hogy tudom, mi 

jó és mi nem jó nektek! 

2. Vágyad az élettárs után jogos. Jogos mindaddig, amíg nem akar ez a legfőbb 

vágyad lenni. Mindaddig, amíg nem nyomja el azt a vágyadat, amely tudatja veled, 

hogy Isten nem kevesebbre, mint Önmagára teremtett téged, és nyugtalan marad 

mindaddig a szíved, míg Istent vissza nem öleled, míg Istenben meg nem nyugszik. 

3. E harmadik kérdésedre feltétlenül fontos, hogy olyan választ adjak, amely 

mindennél fontosabb! Igen. Ha a Velem való kapcsolat erősödik, akkor az egész földi 

életed olyan értelmet kap, amely az örök-életedhez is megfelelő alapul szolgál! 

Bizonyára nem mondok újat, ha azt mondom, hogy az imádság és a tanulás 

szárnyain lehet Hozzám, a te Jézusodhoz repülni. Egy szárnnyal nem lehet repülni. 

Abból csak beteges pörgés lesz. Mindkét szárnyra szükséged van, és mindkettőre 

pótolhatatlanul! 

Időben a tanulásra tenném a hangsúlyt, mert mindenki csak olyan rendet tud 

imával átültetni a szívébe, amilyet kialakított a fejében. A tanulás nem más, mint az Én 

evangéliumaim tanulmányozása, akár egyedül, akár másokkal. Akár a Szentírásból, 

akár a „Merre menje?” című hittankönyvből. 

Az imádságban a dicsőítő imára kell tenned a hangsúlyt, ha látni akarod, hogy 

mennyire szeretlek. Igen, mert a dicsőítő, a hálálkodó ima olyan benső szemeket tud 

nyitni, amelyekkel ráláthatsz lelked gazdagságára, s örömforrást tud nyitni így benned 

a Szentlélek! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2798. BOCSÁNATÉRT KÖNYÖRGÖM! 

Kérdező: 

1. Vétkeztem. Bocsáss meg, Uram! 

2. Lesz-e olyan valaki életemben, aki Hozzád segít engem? 

3. Barátnőm beteg édesapjáról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Én, Jézus, nemcsak irgalmasságot várok el tőletek, hanem szívem-lelkem 

lényegéhez tartozik az IRGALMASSÁG! Még a gadarai megszállottban lévé légió-

ördögnek is meghallgattam és teljesítettem kérését (Márk 5:12-13). Hogyne tenném 

meg veled, aki szíved szeretetével fordulsz Hozzám! Az igaz, hogy minden botlásod 

fáj Nekem, a te Jézusodnak, mert tudom, hogy ezzel saját boldogságodat 

veszélyezteted. De Én, Aki arra szólítottalak fel benneteket, hogy nem hétszer, hanem 

hetvenhétszer hétszer, tehát állapotszerűen kell megbocsátásban élnetek, feltétlenül azt 

akarom, hogy ne éljetek bűntudatban! Ezt mindenkiről le szeretném oldani, és le is 

oldom, ha Hozzám jön terhével. 



2. Ki kell javítanom a hozzáállásodat a kérdésedhez. Te úgy gondolod, hogy 

vannak olyanok, akik közelebb hoznak téged Hozzám, és vannak olyanok, akik 

eltávolíthatnak Tőlem. Ez nem így van! Amikor arra kérlek benneteket, hogy mindenki 

segítse a másikat Hozzám közelebb kerülni, akkor nem azt mondom, hogy akit nem 

segítenek, az nem kerülhet közelebb Hozzám, hanem azt, hogy aki segíti a másikat, az 

kerül így közelebb Hozzám! 

Ha te akarod, akkor a világon minden Hozzám segít közelebb téged. Ha nem 

akarod, akkor pedig bármit tesz bárki, nem segíthet téged Hozzám közelebb! Neked 

kell tehát meglátnod körülményeidben, mint tükörben, hogy hogyan kerülhetsz 

Hozzám közelebb! Mindig akkor és úgy, ha mást szeretnél Hozzám juttatni! Vagyis a 

szeretni tanítás által! 

3. Egy betegség nemcsak átok. Kegyelem is a Földön. Nem arra kell törekedned, 

hogy az illető ne legyen beteg. Arra neki kell törekednie a megfelelő külső és belső 

kegyelmi eszközök felhasználásával! A csak külső eszközök, tehát a különböző orvosi 

terápiák, a belső eszközök nélkül, tehát a hit, remény, szeretet nélkül, feltétlenül csak 

tüneti kezelést tudnak nyújtani. Az igazi egészség mindig a teljes emberré válás 

irányában jöhet csak létre. Belülről kifelé! Amennyire rajtatok áll, efelé kell 

próbálkoznotok. 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2799. ÖNGYILKOS AKAROK LENNI 

Kérdező: 

Öngyilkos hangulatban élek. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Amikor a gyávaság valakiben átfordul, és úgy gondolja, éppen gyávasága miatt, 

hogy nagyon bátor, tehát olyankor, amikor valakinek megbomlik a pszichéje, az agya, 

akkor kezd kacérkodni az öngyilkosság gondolatával. Ennek szinte mindig külső és 

belső indítékai is vannak. A sem Istent, sem önmagát, sem embertársait megérteni nem 

tudás és gyávaságból nem is akarás juttat el ahhoz, hogy olyat tégy, ami a világon 

semmit meg nem old, viszont mindent megnehezít. Valójában minden bűn ilyen. Az 

öngyilkosság visszafordíthatatlanul embertelen és istentelen. Gyáva népnek 

(embernek, szellemnek) nincs hazája sem a Földön, sem a másvilágon! 

Veresedben írod, hogy „angyal engem nem őriz”. Kérdem Én, Jézus: te kit őrzöl? 

Én, a te Jézusod, rád bíztam Magam. Engem nem nehéz őrizni, de fontos! 

Ha valaki sem önmagát, sem mást, sem Engem nem őriz, akkor e magatartásának 

csak valami iszonyatosan gyáva, mindig menekülő, embertelenül önző, csak magával 

ostobán törődő szörny-döntés lehet a következménye! 

Életem a te kezedben van! Boldogtalanság-mániádban eldobhatsz magadtól. De 

tudnod kell, Engem ölsz meg, nem magadat! 

Megáldalak a SZERETET LELKÉVEL!  « 



2800. CSALÁDI PROBLÉMÁM VAN 

Kérdező: 

1. Rendeződik-e családi életünk? 

2. Rendeződik-e gyermekeim élete? 

3. Lesz-e unokám? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Kérdéseidre a válasz lényegében nem Tőlem függ. Ha Tőlem függne, akkor nem 

volna kétséges, hogy csak jól rendeződne minden. 

1. Egy családi élet rendezéséhez az szükséges, hogy minden családtag Hozzám, 

Jézushoz, igazodjék. Amennyiben ez sikerül, annyiban rendeződik ott az élet. Ha csak 

egy is van a családban, aki számára a legfontosabb az, hogy Velem, Jézussal élje az 

életét, akkor már a maga számára megoldotta azt, ami a lényeget jelenti. Szívében ott 

élek, és szeretetem békét tud teremteni benne. 

2. Gyermekeid életének rendeződése is olyan, hogy sok benne a bizonytalansági 

tényező. Ti úgy gondoljátok, hogy Én, Jézus, annyira látom a jövőt, mint valaki egy 

olyan filmnek a végét, amelyet egyszer már végignézett. Nem így van! Ami még csak 

lehetőség, és nem történt meg, azt Én sem tudhatom másképpen, csak úgy, mint 

lehetőséget. Nincs megírva a sorsotok! Az állandó felelős döntések sorozata nem mese, 

hanem szent és igaz valóság! Isten sem tudhatja azt, ami nincs, másképpen, csak úgy, 

hogy még nincs! Azt, ami soha nem lesz, de lehetne, azt tudja Isten, de csak úgy, hogy 

lehetne! 

3. Egy unokának a léte nem a nagyszülőtől függ. Ha valaki akarja, hogy legyen 

gyermeke, az valamiképpen eléri célját. De az, hogy egy nagyszülő szeretne unokát, 

bizony nem mindig valósul meg. 

Arra kérlek szeretettel, hogy számodra ne az legyen a legfontosabb, mi lesz, hanem 

az, hogy mi van! A jelent kell megszentelned azáltal, hogy szíved szeretetét megélve 

segítesz másokat abban, hogy szintén akarják megélni szívük szeretetét. 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2801. TE SZÓLSZ HOZZÁM, URAM? 

Kérdező: 

1. Jézusom, Te szólsz hozzám? 

2. Tudok-e a férjemnek segíteni? 

3. Hogyan tudok fejlődni lelkileg? 

HANG: 

 » Drága Gyermek! 

1. Én, Jézus, soha nem szólok úgy hozzád, hogy értelmeddel fel ne ismerd azt. Ami 

Tőlem jön, az mindig épít, buzdít, vigasztal. Ami rombol, elkeserít és kétségbe ejt, az 



soha nem Tőlem jön. Azért nem dönthetek helyettetek, mert ti felelős személyek 

vagytok, s ez kizárja azt, hogy Rám háríthassátok döntéseitekért a felelősséget. 

Bármit teszel, csak azt tudom megígérni neked, hogy veled maradok mindig, és 

minden olyan döntésedben, amely épít, buzdít, vigasztal, együtt munkálkodom veled. 

Ha nem tudsz dönteni, akkor várd meg, amíg tudsz. Bizonytalan lelkiismerettel nem 

szabad dönteni! Ezért oly fontos, hogy ne a fantáziád irányítson, hanem a józan eszed, 

és szívesen hallgasd meg mások tanácsát, de felelősen te  magad dönts! 

Mivel a fát gyümölcseiről lehet felismerni, ezért nem szabad semmit elkapkodni! A 

sietség nem azonos a határozottsággal. Az inkább a kapkodást eredményezi. Amint a 

várakozás sem azonos az állandó bizonytalansággal. Az állandó bizonytalanság inkább 

olyan önállótlanságot igazol, amelyet feltétlenül ki kell nőnie minden nagykorúságra 

törekvő embernek. 

2. Felnőtt embereken csak akkor lehet segíteni, ha kéri. Ez áll a házastársra is. 

Azzal kapcsolatban aki nem kér segítséget, csak arra kell törekedned, hogyha kér tőled 

valamit, csak arra mondj IGEN-t, amit helyesnek tartasz. Amit te helytelennek tartasz, 

arra tudj NEM-et mondani. Tehát ne menj bele olyan dologba, amit nem látsz jónak. 

Nem szabad bűnrészesnek lenned! 

3. Minden lelki fejlődés imából és tanulásból él! A tanuláshoz nyitottság kell, az 

imához pedig elmélyülés 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETTÉVEL!  « 

2802. EGY LÁTOMÁSRÓL 

Kérdező: 

Sötétben egy fényes karikát látok, s e látvány átmelegít. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Az általad gyakran megtapasztalt tünemény eredete nem fontos. A hatása a fontos! 

Ha azt éled meg az ilyen látomás után, hogy szeretet jár át, és szíved nyugalma 

erősödik, akkor olyan mindegy, hogy honnan van, mert egészen biztos, hogy forrása az 

Isten. 

Istent azért illeti mindenkor a dicsőítés, mert minden jónak, szépnek, igaznak, tehát 

minden pozitív tökéletességnek örök hordozója, sőt, azonos mindennel, ami pozitívum! 

Fontosnak tartom, hogy ne a érdekességekre tegyétek a hangsúlyt, hanem arra, ami 

lelkileg hasznos számotokra. Az pedig nem lehet kétséges, hogy csak az hasznos 

lelkileg mindenki számára, ami az áldozatos szeretet irányába lendíti. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2803. JÓL LÁTOK-E? 

Kérdező: 

1. Jól tudom-e feleségem és Jézus szellemi kapcsolatát? 



2. Kapok-e megoldást jelenlegi problémám megoldására? 

3. Jól látom-e az apró dolgok fontosságának kérdését? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Nem tudod jól feleséged és az Én, a te Jézusod kapcsolatát. Nem, mert kivétel 

nélkül egyetlen ember sem tudhatja teljesen és átlátszóan senkinek a kapcsolatát 

Velem, Jézussal. A szó legszorosabb értelmében még az sem, aki e kapcsolat része! 

Azért mondhatom ezt, mert nemcsak másokról, de magatokról sem tudjátok 

teljesen egyértelműen, hogy mit örököltetek, milyen hatások értek eddigi életetek 

folyamán, és azt sem tudjátok egyértelműen, hogy az Én kegyelmem és a ti akaratotok 

hogyan működött eddig együtt. Ha e háromból csak egyet nem tudsz, már nem láthatsz 

olyan tisztán, mint Én. A valóság az, hogy a három közül egyet sem tudsz! 

2. Aki problémáira megoldást keres, az Nálam, Jézusnál, feltétlenül talál! Azért is 

jöttem közétek, hogy Velem, Jézussal, minden, de a világon minden problémátokra ne 

csak keressünk megoldást, de találjunk is! Kérjetek, és adni fognak, keressetek, és 

találni fogtok (Máté 7:7)! 

3. E harmadik kérdésedre nem mondhatom azt sem, hogy igen, és azt sem, hogy 

nem. 

A földi élet megköveteli lakóitól, hogy megfelelő bölcsességgel, rugalmassággal, 

nagyvonalúsággal és ugyanakkor érett felelősséggel is rendelkezzenek. 

Van, amikor az aprólékosság segít szívbékéhez, van, amikor a nagyvonalúság. 

Nem lehet a szeretetben fejlődni akaró életet az emberi okoskodás keretei közé 

beszorítani anélkül, hogy ne tennétek ki magatokat különböző torzításoknak. 

Az okosság és az óvatosság, az ima és a tanulás. Ezek a sínpárok, ezek a szárnyak 

azok, amelyek közül egyik sem hiányozhat, ha valaki CÉLBA akar jutni, ha valaki 

HOZZÁM akar szárnyalni. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!  « 

2804. GAZDAGSÁG, SZEGÉNYSÉG 

Kérdező: 

A gazdag rokon kapzsi. Az igazi örökös szegény. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

A legmesszebbre menőkig megértem problémádat. Erős benned az igazságérzet, és 

nagyon bánt, amikor azt tapasztalod, ahogy ezt az igazságérzetet – amit joggal 

várhatnád el, hogy figyelembe vegyék – nem veszik figyelembe! Igen, mert a jogi 

igazság azt jelenti: mindenkinek megadni azt, ami neki jár. Aki azt éli meg, hogy ez 

sérül benne, az ettől nagyon szenved. Hidd el, Nekem, Jézusnak, egyik legnagyobb 

fájdalmam az volt, hogy egyszerűen képtelenek vagytok az erkölcsi igazságnak 

megfelelni! 



Kérdéseidre és kérésedre adhatnék pontos és kimerítő választ, de Nekem, 

Jézusnak, meg kell fontolnom, hogy kiben és mennyiben segítené elő válaszom azt a 

szeretet-növekedést, amelyet lehoztam nektek a Földre, és amellyel azonosítottam 

Magamat, amikor ezt mondtam: „Én vagyok az IGAZSÁG!” 

Tudnod kell, hogy Én, Jézus, az erkölcsi IGAZSÁGGAL azonosítottam Magamat, 

és nem a jogi igazsággal! A kettő nagyon nem ugyanaz. Az erkölcsi igazság az, hogy 

szeretnetek kell egymást úgy, amiként Én szerettelek benneteket! 

Kétezer évvel ezelőtt valaki hasonló problémával jött Hozzám. Vele szemben 

nagyon kemény voltam (Lukács 12:14). Veled szemben szeretném szeretetemet 

éreztetni, mert az elmúlt kétezer év nem könnyítette, nem csökkentette, hanem 

nehezítette és növelte gondjaitokat. 

A földi élet poklában a legtöbb ember annak következtében gazdag, hogy zsugori. 

Nem mind, de legtöbb igen. Azok a zsugori gazdagok, akik életében nem az erkölcsi 

értékek a mérvadók, hanem az anyagi, mulandó értékek növelése. Az ilyen emberek 

igazi istene az anyagi növekedés. Ezeknél Én, Jézus, is csak mint pótcselekvés jöhetek 

számításba. 

Ezeket az embereket szavakkal nem lehet meggyőzni. Nem, mert mindenhez úgy 

állnak hozzá, hogy az milyen hasznot jelent számukra, és nem úgy, hogy az mennyire 

hozza közelebb őket Hozzám, Jézushoz. 

Ezeknek a lelkében összekavarodott a cél és az eszköz helyes értékelése. 

Szellemi lény kívülről nem javítható meg, csak belülről! Ezért mindaddig, amíg 

valaki képes alattvalókat biztosítani magának, nem ébredhet rá belülről, hogy tévúton 

jár. Ha valaki ráébred arra, hogy nincs alá-fölé rendelés, csak mellérendelés ember és 

ember között, csak akkor van reménye arra, hogy megtérjen, és az erkölcsi igazságot is 

tudomásul vegye. 

Ez tehát azt jelenti, hogy Én, Jézus, hiába mondanék bármilyen okos jogi 

igazságokat is, a másik megtérése nélkül csak olajat öntenék a pokol tüzére. Hát ezért 

nem szolgáltathatok ki senkit senkinek. Sem másokat neked, sem téged másoknak! 

Egy biztos! Én, Jézus, nagyon szeretlek, és mindig veled vagyok minden olyan 

döntésedben, amelyben  az örökkévalóságot tartod életed döntő értelmének, céljának. 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2805. LÉLEKKERESZTSÉGRŐL, SZABADSÁGRÓL 

Kérdező: 

1. Lélekkeresztelt vagyok? 

2. Mi az igazi szabadság? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nincs arra sablon, hogy valakinek hogyan kell Lélekkereszteltté válni. Az 

egészen biztos, hogy istenélmény nélkül nem lehet tanúskodni Isten mellett! Aki pedig 



tudja, hogy tanúskodnia kell Isten mellett, az azt is tudja, hogy részesült 

istenélményben. 

Te tudod, hogy feladatod Isten felé irányítani azok szívét, akik erre hajlandók. Ez 

egy csodálatos, fennkölt szerep. Ennél nagyobb szerepem, a lényeget tekintve, Nekem, 

Jézusnak, sem volt! Nem, mert ami az Isten dolga, azt ember el nem végezheti, ami 

pedig az ember dolga, arra fel kell hívni a figyelmet. 

E feladat háttere minden istenélmény, és mindaz a gondolkodás-átalakítást követő 

látás, amelynek következében egyre jobban rálát valaki arra, hogy Isten boldogító 

módon él benne, mert másképpen nem is tud. 

Aki ezzel a háttérrel rendelkezik, az tudja, hogy feltétlenül Lélekkeresztelt! 

Adj gyakran hálát Lélekkeresztségedért, és kérd a bölcsesség Lelkét, hogy ennek 

az állapotodnak megfelelően a magad és mások számára is hűséges tudj maradni. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

2806. NEM ÉRZEM JÓL MAGAM! MIÉRT? 

Kérdező: 

Tele vagyok hittel, szeretettel, mégsem érzem jól magam. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Valóban nagy energia, nagy tennivágyás van benned. Valóban vannak olyan 

képességeid, amelyekkel másokon is tudsz segíteni. Valóban te is társam vagy abban a 

nagy munkában, amelyet végzek az emberiség üdvösségéért. 

Ezek, amiket eddig leírtam, olyan tények, amelyekről nem tehetsz, tehát nem is 

érdem számodra. Életed érdemi része az a munka lenne, amelyet saját szíved békéjéért, 

lelked harmóniájáért, az önmagadról történő elfeledkezésért, gondolkodásod 

átalakításáért, az áldozatos szeretet tüzében vállalt elégésért tennél. 

Imáidban ne Engem akarj megváltoztatni! Ne Engem akarj szándékod szerinti 

cselekvésre késztetni! Sokkal boldogítóbb volna számodra, ha a dicsőítő, a hálálkodó 

imára tennéd a hangsúlyt! 

Minden, amid van, minden, amit eddig értéknek ismerhettél fel életedben, az mind-

mind Tőlem van! Csak annak tudok adni, akiről azt látom, hogy megfelelően értékeli 

mindazt, amit eddig kapott. Azt kellene hála- és dicsőítő imáidban elmondanod és 

kimutatnod, hogy eddig mire használtad fel az első bekezdésben elmondottakat. Te 

sem tennél másképpen, mint Én, Jézus! 

Ha egy gyermek ajándékot kap, és az ajándékozó azt látja, hogy e gyermek 

boldogan használja a kapott ajándékot, akkor örömmel ad máskor is. De ha azt látja, 

hogy hiába adta eddig az ajándékokat, mert a gyermek nincs megelégedve, a 

gyermeknek semmi sem elég, akkor bizony kétszer is meggondolja, hogy adjon-e 

máskor is az ilyen gyermeknek ajándékot! 

Így vagyok Én, Jézus, veled! Nagyon szeretlek, és nagyon várom, hogy boldog, 

kiegyensúlyozott, megelégedett és békét sugárzó légy ott, ahol és amilyen 



körülmények között élsz. Ez csak tőled függ! Csak attól a gondolkodás-átalakítást 

vállaló magatartásodtól függ, amelynek ilyen következménye van. Az élet LÁTÁS 

kérdése! A Földön „tükör által homályban látás”-é, a földi élet után „színről színre 

látás”-é! Amíg valakinek a lelkében akár gyermeke, akár élettársa, akár barátja vagy 

bármilyen körülmény égszakadást, földindulást tud előidézni, addig Én, Jézus, ott nem 

tudom boldogító jelenlétemet meggyökereztetni. 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2807. SOK BENNEM AZ ELLENTÉT 

Kérdező: 

1. Félek Jézus elé állni, pedig vágyom rá. 

2. Különböző ezoterikus tanfolyamokat végeztem. 

3. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni, és házasságomat szebbé, jobbá tenni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A vágy és a félelem kettőssége nem ellentétes benned, hanem tisztítja az egyik a 

másikat. A Velem való találkozásod vágya a szíved szeretete Irántam. A félelem pedig 

arról a nagy tiszteletről tesz tanúságot, amelyet Irántam érzel magadban. 

Mindenképpen arra kérlek, hogy a vágy legyen erősebb benned, mert az Irántam 

való tisztelet csak növekedni fog, ha majd élményszerűen találkozunk. 

2. Okosan tetted, hogy különböző tanfolyamokon részt vettél. Az ilyen 

tanfolyamok mind-mind arra valók, hogy Engem, Jézust, egyértelműbben tudjatok 

képviselni. Arra valók, hogy egyre jobban felismerjétek, mennyire szeretlek 

benneteket, és mindazok a képességek, amelyek bennetek az Isten ajándékai, 

szeretnének pozitív hatással lenni másokra, tehát szebbé, jobbá, igazabbá, tehát 

elviselhetőbbé szeretnék tenni életeteket már itt a Földön. 

A benned felébredő bizonytalanságnak is helye van. Vigyáznotok kell, hogy a 

különböző tanfolyamokon szerzett ismeretek és tapasztalatok ne csökkentsék, hanem 

inkább növeljék bennetek a felelősséget, az örökéletre behangolt szeretetet egymás 

iránt. Amit te említesz leveledben, s amelyet nem akarok itt megnevezni, az a 

legkevésbé átlátható, igazolható módszer. Kétségtelen, hogy mindenkinek a saját hite a 

döntő. De ez nagyon szubjektív dolog! 

3. Azt feltétlenül meg tudom ígérni, hogy részesülni fogsz olyan istenélményben, 

amelyet Lélekkeresztségnek neveztek. Igen, mert te valóban szeretsz Engem, Jézust, és 

valóban akarsz találkozni Velem. 

A házasságoddal kapcsolatban pedig csak azt tudom ajánlani, hogy férjedet vedd 

körül olyan szeretettel, mintha Én szenvednék benne. Mert Én valóban benne vagyok 

rászoruló módon! Benne vagyok, de ő ezt még nem veszi észre. Azért iszik, azért nem 

akar józanul gondolkodni, mert nem vesz észre Engem magában! De legalább te 

vegyél észre Engem benne! 



Igen, mert az a menekülés, aminek következménye az, hogy nem akar 

megfelelően, mások életét könnyebbé tevően gondolkodni, azért van, mert előző 

életének kudarcai annyira nyomják, hogy nem képes szembesülni velük, tehát nem 

képes szembesülni Velem sem. Velem csak emberi kudarcokban lehet úgy 

szembesülni, hogy a megtérés lehetővé váljék valaki számára. A menekülő után nem 

futok, nem futhatok! Meg kell várnom, amíg kifárad, amíg rájön arra, hogy Előlem 

menekül. 

Azért mondom, hogy úgy szeresd, mintha Engem szeretnél, mert akkor van 

legnagyobb lehetősége arra, hogy saját lelkében is akarjon Velem találkozni. Csak 

akkor ébreszthetsz vágyat benne Irántam, ha a benned lévő jelenlétem vonzóvá tesz 

Engem az ő számára. 

Drága Gyermekem! Én, Jézus, valóban benned élek! Tehát képes vagy arra, amire 

kérlek. Képes vagy akkor is, ha erre rámegy egész földi életed. Valamikor Magamra 

gondolva mondtam, hogy nincs nagyobb szeretete senkinek annál, mint aki életét adja 

másokért (János 15:13) . Ezt most rád vonatkoztatva is mondom. Ezt a nagyobb 

szeretetet várom és óhajtom tőled! Nagyon-nagyon szeretlek! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2808. GYERMEKNEVELÉSI PROBLÉMÁVAL KÜZDÜNK 

Kérdező: 

Egy olyan gyermeket nevelünk, akit nem tudunk megnevelni. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Az Én mennyei Atyám problémája azonos te problémáddal. Az Én környezetem 

annyira nem tudott Engem elviselni, hogy keresztre feszített! 

Először is tudomásul kell venned, hogy környezeted megváltoztatására nemcsak 

képtelen vagy, de nem is feladatod! Utána azt kell tudomásul venned, hogy legszűkebb 

környezetedre is áll az előbbi kijelentésem. Csak a magad megtérésén kell fáradoznod, 

s ennek természetes velejárója az, hogy a legszűkebb környezetedben használnod kell 

azt a bölcsességet, amely nélkül nincs jó cselekedet! 

Környezetét mindenki azért választotta, mert már születése előtt belátta, hogy 

abban kell feloldania előző életének súlyos problémáit. Ez nemcsak rád áll, hanem arra 

a gyermekre is, akinek nem akaródzik megfelelő rugalmassággal környezetéhez 

alkalmazkodni. 

Hidd el, hogy a környezet, a körülmény csak a szemetet határozza meg. Ha egy 

mészdarab a szoba közepén van, akkor az szemét. Ha a falon van, akkor nem szemét. 

Ha egy papírdarab a szőnyegen van, akkor az szemét. Ha az írómappában van, akkor 

nem szemét. Ha a por a padlón van, akkor az szemét. Ha az utcán van, akkor nem 

szemét. 

Ha valaki azt gondolja, hogy őt a környezete határozza meg, akkor az bizony 

"szemétember". Ha azt fogadja el, hogy őt Isten határozza meg, aki Önmagára 



teremtett minden embert, akkor nem szemét, hanem egy törekvő, önmagát harmóniába 

hozni akaró szellemi lény! 

Drága Gyermek! Ha boldog akarsz lenni Bennem, akkor fogadd el azt, hogy a 

körülményeid téged meg nem határozhatnak. Csak Én, Jézus! Ha az a gyermek, akit 

neveltek, nem veszi ezt tudomásul, akkor egy sokkal súlyosabb, sokkal keservesebb, 

sokkal kegyetlenebb életsors vár reá! 

Azt is tudnod kell, hogy amiről valaki nem tehet, azért nem felel. Azt is tudnod 

kell, hogy az istenszeretőknek minden javára válik. És azt is tudnod kell, hogy te 

istenszerető vagy! 

Lehet, hogy csüggedt, kiábrándult érzéssel veszed tudomásul a fentieket, de akkor 

is igaz, hogy Én, Jézus, sokkal jobban szeretem az általad említett gyermeket, mint te 

vagy bárki valaha is szerethetné. Semmit nem hagyok ki életéből, ami a lelkileg a javát 

szolgálhatná. De tudom, hogy kívülről befelé semmi nem megy. Illetve csak a látszat-

dolgok mennek. Minden, ami a lényeget érinti, belülről kifelé történik. 

Elég szomorú, hogy bár már sok ezer év kudarca tanúsítja a fentiekben 

elmondottakat, máig sem tanultatok belőle. Máig is úgy gondoljátok, hogy a 

körülményeitek megváltoztatása megfelelő eredménnyel fog járni. Nem fog! 

Mivel nincs is lehetőségetek körülményeitek megváltoztatására, csak önmagatok 

megváltoztatására a gondolkodás-átalakítás által, ezt jó lenne belátnotok. Jó lenne 

belátnotok, hogy éppen a gondolkodás-átalakítástól veszitek el azzal a sok és drága 

időt, amelyet a körülmény-változtatásra törekvő harcaitokra szántok. 

Drága Gyermekem! Azt meg tudom ígérni, hogy általad, veled és benned, mint a te 

munkatársad, segítek neked abban, hogy minden körülményben példamutatást tudj 

adni arról, hogy Isten benned is boldogító módon van jelen! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2809. BIZONYOSSÁGOT SZERETNÉK KAPNI! 

Kérdező: 

1. Jó úton járok? 

2. Álmomban egy csodálatos jelet láttam. Mit jelent ez nekem? 

3. Jézusnak mi a véleménye a zsidókról és más felekezetekről? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Mivel a HANG-könyvekben sok-sok ezer életkérdést megválaszoltam már, ezért 

elégségesnek tartom, hogy kérdezőnként csupán három kérdéssel foglalkozzam a 

jövőben. Bár e három kérdésre is meg lehet találni lényegében a válaszokat az eddigi 

HANG-könyvekben, de mégis fontosnak tartom, hogy a kérdező közvetlenül is kapjon 

Tőlem, Jézustól, olyan válaszokat, amelyeket egy-egy áldással koronázok meg. 

Ezeknek az áldásoknak sokkal nagyobb az értéke, semmint gondolnátok! Médiumom 

már nem sokáig lesz közöttetek. Vegyétek nagyon komolyan az általa küldött 

áldásaimat! 



1. Én, Jézus, vagyok az ÚT! A Biblia bármennyire is szent könyv, bármennyire is 

Rólam, Jézusról, beszél, mégis sok gyűlöletnek és széthúzásnak is forrása még a jó 

szándékú emberek körében is. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy először azzal 

legyetek tisztában, amit Én, Jézus, mondok Magamról, Isten országáról, a ti 

magatartásotok megváltoztatásáról a gondolkodás-átalakítás hatására. Tehát elsősorban 

az evangéliumaimat tanulmányozzátok, és ehhez igazítsátok a többit, ha azt akarjátok, 

hogy rend legyen a fejetekben és szívetekben egyaránt. 

Ma országotokban a „Merre menjek?” című hittankönyv a legalkalmasabb 

segédkönyv, és természetesen ennek bővebben kifejtett gondolatait tartalmazó KIO 

(Keressétek az Isten országát!). 

2. Aki azt a csodálatos ragyogást látja akár álmában, akár ébrenlétben, amelyet te 

láttál, az a FÉNY gyermeke! Adj ezért hálát! 

3. Én, Magam, a zsidó nép gyermeke voltam, mindazok, akik véreim, a génjeikbe 

oltott buzgóságom hordozói, végig a történelmen ezt hordják magukban. E 

buzgóságnak az irányát azonban nem adhatom meg senkinek. 

Minden rossz, egy elrontott jó. Ha valaki ezt a buzgóságot nem arra használja fel, 

hogy Engem, Jézust, képviseljen, hanem a mulandó világ értékeinek gyarapítására, 

akkor ebben fog „nagyot” alkotni. Ha valaki a JÓT (a Tőlem kapott buzgóságot) nem 

az Én irányomban éli meg, akkor ennek következménye meglehetősen látványos 

ROSSZ lesz. 

Ami pedig a különböző keresztény felekezeteket illeti, ezekről azt kell mondanom, 

hogy azok, akik e felekezetek élére kerülnek, előbb-utóbb képtelenné válnak arra, hogy 

Engem, Jézust, képviseljenek. Igen, mert Én, Jézus, olyan értelemben jöttem szolgálni, 

hogy nem ismerem az engedelmeskedtetést. Ezt a szemléletet egyetlen felekezet 

vezetői sem fogadják el. Kivétel nélkül minden felekezet vezetői csalhatatlannak 

tudják magukat. Egyedül a katolikus egyház vezetője vallja ezt be nyilvánosan. A többi 

ennek ellenkezőjét állítja magáról, de a gyakorlatban pontosan annak ellenkezőjét 

képviseli, amit magáról vall. 

Aki tehát Hozzám, Jézushoz, akar tartozni a lelke mélyén, annak tudomásul kell 

vennie, hogy feltétlenül üldöztetésben lesz része, ha akarja, ha nem. Ez törvényszerű, 

mert mindazok, akik hatalmon vannak, előbb-utóbb nem Hozzám, hanem a 

hatalmukhoz, az engedelmességet képviselő hatalmukhoz ragaszkodnak. A ti világotok 

ilyen! Ez soha nem fog megváltozni. Ezért mondhattam, hogy nem lehet különb a 

tanítvány az ő mesterénél. Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. 

Nagyon szeretlek, és köszönöm kérdéseidet. Ezekkel lehetőséget adtál Nekem, 

Jézusnak, hogy a tisztánlátásban segítselek benneteket. 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2810. MIVEL FOGLALKOZZAM? 

Kérdező: 

1. Foglalkozzam-e ikonfestéssel? 



2. Járjak-e bibliakörbe? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Minden pozitív képességed arra való, hogy élj velük! Ha szívedben felmerül a 

vágy arra, hogy ikonfestéssel foglalkozz, az mindaddig tetszik Nekem, a te 

Jézusodnak, amíg ezt jó szándékkal teszed. 

Minden ikon lényegéhez tartozik annak lelkülete, aki azt festi! Ezért fontos, hogy 

minden ikonfestő imával és böjttel készítse elő magát arra, hogy ikont fessen! E nélkül 

az ikon nem ikon! 

2. Az nem lehet elég enyéimnek, hogy megelégedjenek a templomba-járással és 

szentségekhez járulással. Tanítvánnyá kell válnotok! Át kell alakítanotok 

gondolkodásotokat! Ez pedig csak akkor valósulhat meg, ha rendszeresen összejöttök 

az Én nevemben. Lehet ezt bibliakörnek vagy bárminek nevezni. A lényeg az, hogy 

valóban az Én nevemben jöjjetek össze. Ahol ez megtörténik, ott feltétlenül nyitottság 

van az egyre jobb, egyre tökéletesebb istenismeret irányában. Ez pedig csak ott 

valóság, ahol legfontosabbnak azt tartják a tagok, hogy az evangéliumokban Én, Jézus, 

mit tanítottam nektek! 

Ahol szavaimat azonos súlyúnak tartják Pál vagy Mózes vagy bármelyik próféta 

szavaival, és nem akarják elfogadni, hogy a Biblia minden más része alárendelt 

szerepet játszik ahhoz a részhez képest, ahol Én, Jézus, tanítalak benneteket, ott nem 

tudok hatékonyan tanítani! 

Az előbb elmondottak azt jelentik, hogy nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek, 

akinek átadjátok a józan eszeteket. Aki ezt teszi, az rendet tud teremteni a fejében és a 

szívében egyaránt. Aki nem ezt teszi, az előbb-utóbb a vallásosság ördögének 

csapdájába esik! 

Nagyon szeretném, ha befogadnál Engem, Jézust, a szívedbe olyannak, amilyennek 

az evangéliumok által ismersz meg! 

Járj tehát bibliaórára, de ne feledd soha, hogy a Bibliában az a legfontosabb, amit 

Én, Jézus, közvetítek számotokra. Nem igaz tehát az, hogy a Bibliának minden szava 

Isten szava. Az igazság az, hogy a Bibliának minden szava átmegy egy szűrőn, azon a 

szűrőn, amivel a szent író rendelkezik. Nálam, Jézusnál, jobb szűrővel nem 

rendelkezett soha senki! Tehát minden sugalmazott szent író, ha akarta, ha nem, 

szükségszerűen önmagát is belevitte abba, amit leírt. Ha ezt tudomásul veszed és 

elfogadod, akkor a bibliaóra nagyon hasznos tud lenni számodra. De csak akkor, ha az, 

aki ezt az órát vezeti, szintén vállalja, hogy rangsoroljon a Bibliában. Ha nem vállalja, 

akkor jobb, ha otthagyod őket. 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

2811. CSUPA KUDARC AZ ÉLETEM! 

Kérdező: 

Miért vannak sorozatban kudarcaim? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Nem akarom az Én életemet, a te Jézusod létét, a tiédhez hasonlítani, de egy kicsit 

mégis meg kell tennem. 

Amikor megszülettem, gondban voltak azok, akik körében a világra jöttem. 

Felnőttként gyakran nem volt fejem hová lehajtani. És nemcsak a halálom volt 

gyalázatos, de még a sír sem volt az Enyém, amelybe holttestemet tették. 

Az igaz, hogy mindig tudtam azt, hogy honnan jöttem, miért jöttem, és azt is, hogy 

hová megyek. E három szempont számodra is kell hogy erőforrás legyen. Tudnod kell, 

hogy honnan jöttél, miért jöttél, és azt is, hogy hová mész! 

Életeid legtöbbje külsőleg sokkal napsugarasabb volt, mint a mostani. Igyekeztél is 

arra, hogy mindig megtaláld azokat a kiskapukat, amelyeken keresztül ki lehetett bújni 

bizonyos karmikus görcsök feloldása alól. Gyakran sikerült elodáznod problémáid 

megoldásának megszenvedését. Pedig lelked mélyén mindig okos voltál! Tudtad, hogy 

az elodázás nem megoldás, csak időhúzás! Tudtad, hogy a menekülés sehová sem 

vezet! Tudtad, hogy egyszer szembesülnöd kell magaddal, és akkor csak Nálam találsz 

megoldást! 

A megoldás nem történés. A történések jönnek, mennek. Akár akarod, akár nem. A 

megoldás ÉN VAGYOK! Egyszerűen azzal, hogy vagyok, azzal, hogy a tiéd vagyok! 

Amiért jöttél, az pontosan az, amiért Én, Jézus, lejöttem a Földre. Azért jöttem, 

hogy legalább ott, ahol vagyok, legyen egy kis darab Mennyország. Szeretni nemcsak 

mindig szabad, nemcsak mindig kell, de mindig lehet is! A földi élet poklában ez a 

Mennyország. Te egy darab Mennyország vagy! Sajnálom, ha nem látod ezt. Pedig 

tudod, hogy Isten a szellemi teremtményeiben nem tud másképpen jelen lenni, csak 

boldogító módon. 

Szoktam azt mondani, hogy Engem, Jézust, ki lehet szorítani erkölcsi életetek 

területéről, tehát arról a területről, ahol boldogságotokat megtalálhatjátok. De ezt a 

kijelentésemet most pontosítanom kell. Engem nem tudtok kiszorítani sehonnan sem! 

Csak arról lehet szó, hogy elfordultok Tőlem, s így magatokat szorítjátok ki abból a 

látószögből, amelyből Rám tudnátok látni. 

Feltétlenül rá kell jönnöd arra, hogy csak azért kereshetsz Engem, a te Jézusodat, 

mert Én, Jézus, már megtaláltalak! Ha erre rájössz, akkor már nem lesz számodra 

érdekes, hogy hová mész, mert nem mész sehová! Nem, mert Én viszlek! Én hordozlak 

szerető szívemen, s te átélhetsz valamit abból, hogy már a célbaérés előtt otthon vagy! 

Vagyis átélheted azt, hogy a "színről színre látás" és a "tükör által homályban látás" 

között nincs lényegi különbség! 

Gondolj hát arra, honnan jöttél, miért jöttél, és hová tartasz! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 



2812. KÖZEL VAN A VÉG? 

Kérdező: 

1. Közel van Jézus visszajövetele? 

2. Az emberiség történelmének vége, ha Jézus eljön? 

3. Igaz, hogy 97 júliusában látható volt Mária? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Közel van visszajövetelem. Ezt már kétezer évvel ezelőtt is mondtam (Jel. 1:3)! 

2. Lesz olyan eljövetelem, amely azonos e mostani földi élet végével. 

3. Különböző jelenések mindig voltak. Ma is vannak Mária-jelenések. 

A fenti három rövid válaszommal azt akarom tudomásotokra hozni, hogy vannak 

olyan súlyos kinyilatkoztatások, amelyekkel naponta kellene számolnotok. 

Naponta kellene várnotok Engem, Jézust, aki naponta szeretnék veletek találkozni 

úgy, ahogy az számotokra a leggyümölcsözőbb. 

Jobban tudatosítanotok kellene azt, hogy ami mulandó, az csak eszköz, és nem cél! 

Az egész mulandónak teremtett világ csak ugródeszka, csak kifutópálya, csak egy 

rövid hidacska, s ezért örök lakásotok nem lehet a Földön! 

Azok a Mária-jelenések, amelyekkel ma tele van történelmetek, nem a 

látványosság miatt vannak, hanem azért, hogy eszméljetek föl küldetésetekre, 

szeressétek egymást, és készüljetek fel naponta arra, hogy az Én tanításomat, az Én 

életemet ragyogjátok bele a földi élet poklába! 

Nagyon szeretlek benneteket! Várom, hogy visszaszeressetek Engem, Jézust, 

embertársaitokban! 

Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2813. REGGEL VAGY ESTE FONTOSABB IMÁDKOZNI? 

Kérdező: 

1. Imáim hatására furcsa érzések járnak át. Mit tehetek? 

2. Hogyan ismerhetjük fel életfeladatunkat? 

3. A reggeli vagy az esti ima a hatékonyabb? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Amikor imádkozol, olyankor lelkedet Istenhez emeled. A kérdés az, hogy miért 

emeled lelkedet az Istenhez?! Ha csak azért imádkozol, hogy imádkozz, csak azért 

emeled lelked Istenhez, hogy Istenhez emeld, ez nem elég. Istennek nincs szüksége 

imáitokra. Imáitokra nektek van szükségetek, ezért kell tudnotok, hogy miért fordultok 

Istenhez! Az imádságnál nem az élmények keresése a lényeg, hanem az, hogy választ 

kapjatok arra, amiért imádkoztok. 



2. Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy elmondjam és életemmel elétek éljem azt, 

ami a feladatotok. Tanulmányozd az evangéliumaimat, és meg fog világosodni előtted 

az, amit kérdezel. Eléd tárom életfeladatodat! 

3. Egy autóesetén értelmetlen azt kérdezni, hogy mire kell jobban ügyelni: az 

elejére vagy a hátuljára? Melyik testrész hatékonyabb: a kéz vagy a láb? Más lenne a 

helyzet, ha csak az egyik létezne. Más lenne a helyzet, ha csak reggel lenne, és nem 

jönne el az este, illetve egyik este után már nem lenne többé reggel. 

Imáid olyan mértékben hatékonyak, amilyen mértékben értelmesek, és amilyen 

mértékben, amilyen koncentráltan egész szíveddel közeledsz Istenhez. 

Várlak minden reggel és minden este! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

2814. NEM NEVELÜNK EGYFORMÁN! 

Kérdező: 

1. Gyermekemet helytelenül neveli a párom. Mit tegyek? 

2. Segíthet egy másik baba oldani ezt a problémát? 

3. Nagyon fáradékony vagyok. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Kétségtelen, hogy nem mindegy, milyen formában kapja meg valaki 

gyermekkorában azt a nevelést, amely az illemszabályokra vonatkozik. Ha nem jól 

kapja meg, akkor később sokat szenvedhet emiatt. De azt tudnotok kell, hogy senki 

nem lesz sem boldogabbá, sem boldogtalanabbá attól, hogy milyen „illemszabály-

nevelést" kapott. Boldogsága mindenkinek csak a saját szívében megélt szeretén áll 

vagy bukik. 

A te boldogságod sem attól függ, hogy feleséged milyen, attól sem, hogy apósod 

milyen, hanem kizárólag attól, hogy mennyire tudatosul benned saját mások iránti 

szereteted fontossága. Mindig ez a lényeg! 

2. Feltétlenül javára válik minden gyermeknek az, ha van testvére. De ez a „javára 

válás” nem azt jelenti, hogy rosszul jár, ha nem lesz testvére, hanem azt, hogy több 

lehetősége lesz neki is, szüleinek is arra, amire most kevesebb lehetőségük van. A 

teljességnek mindkét esetben ugyanakkorának kell lennie. A kispohárnak, ha tele van, 

ugyanolyan teljességet jelent a "telesége", mint a nagypohárnak, ha az tele van. 

Az egészen biztos, hogy egy anya nem tudja úgy elkényeztetni két vagy három 

gyermekét, mintha csak egy gyermeke lenne. 

3. Fáradékonyságod gyökere részben valóban karmikus. Ebben az életedben is úgy 

gondolod, hogy mindent te látsz a legjobban, mindent te tudsz a legjobban megoldani. 

Emiatt sokat szenvedtek miattad előző életeidben is. Most te szenvedsz ettől, miután az 

emberi természet benned is, másokban is olyan fejlődési szintet ért el, amilyet elért. 

Lazábbnak, rugalmasabbnak kell lenned, ha idegileg rendeződni akarsz. Hidd el, 

nemhogy sok, de semmi nem függ tőled, kizárólag saját boldogságod, saját 



megtérésed, saját gondolkodásod átalakítása! Ezért könnyű boldognak lennie annak, 

aki csak magát akarja megnevelni. Ezért mondhattam azt, hogy édes és könnyű annak 

az élete, aki az Én igámat, a gondolkodás-átalakítást magára veszi (Máté 11:29). Aki 

ezt vállalja, az megtapasztalhatja, hogy igazat mondtam. Aki ezt nem vállalja, azon 

nem tudok segíteni, mert menekül önmaga elől, és nem akar szembesülni Velem! 

Hidd el, hogy mérhetetlen a szeretetem irántad! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2815. HOGYAN NÖVEKSZIK BENNÜNK A SZERETET? 

Kérdező: 

1. Furcsa élményekben volt és van részem. 

2. Megbocsátás, bocsánatkérés által növekszik bennünk a szeretet? 

3. Újjászülethetek már ebben az életemben? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Angyalaim nem tétlenek. Előkészítenek benneteket arra a feladatra, arra az 

életformára, amelyben legoptimálisabban tudjátok megvalósítani küldetéseteket, 

vagyis a szeretni tanítást. 

E nagy MŰ kicsi darabkáit élted és éled meg különböző érdekes vagy kevésbé 

érdekes élményekben. Mivel ezek nem tőled erednek, mivel ezeknek nem vagy ura, 

csupán megélője, ezért nem kell különösebb hangsúlyt tenned ezekre. 

A hangsúlyt a szeretni tanításra kell tenned, s ennek feltétlen feltétele az a szeretet, 

amely akár élményeken keresztül, akár tudatos áldozatvállalásokon keresztül, de 

mindenképpen tanúságtevő szeretetszolgálat által nyilvánul meg. 

2. Az IRGALOM RENDJÉNEK jele a bocsánatkérés és a megbocsátás. Nagyon jól 

gondolod! Ez a Mennyország előízét érezteti meg azzal, aki ezt megéli. Sajnos, a jogi 

igazság rendje vagy leárnyékolja, vagy teljesen elnyomja földi életetekben az irgalom 

rendjét. De azok között, akik elfogadtak Engem, Jézust, Uruknak, 

Megszabadítójuknak, ne így legyen! Nektek igenis az irgalom rendjét kell 

megtestesítenetek ott, ahol éltek! Égi béke a Földön! – ezzé kell válnotok! 

3. Nem kell várnod, hogy látványosan újjászüless! Ebben a folyamatban élsz! 

Megáldalak a BIZALOM és a BÉKE LELKÉVEL!  « 

2816. OPERÁLÁS ELŐTT ÁLLOK 

Kérdező: 

Veseátültetésre várok. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



Én, Jézus, senkit nem szoktam hitegetni. Azt viszont feltétlenül elvárhatjátok 

Tőlem, hogy meghallgassam kéréseiteket! A szeretet körén belül nincs nagyobb 

hatalom Nálam! Vagyis, a szeretet körén belül Én, Jézus, MINDENHATÓ vagyok! 

Nem létezik, hogy félreérthetőek lehetnének ezek a szavaim: Kérjetek, és kapni 

fogtok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki 

kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak (Lukács 11:9-10). Nekem soha 

nem kellett korrigálnom szavaimat, ígéreteimet! Ezek után áttérek kérdésedre. 

Feltétlenül fontos, hogy abban az élethelyzetben, amelyben vagy, fogadj el Engem, 

Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak. Az nem fog menni, hogy majd elfogadsz akkor, 

ha meggyógyítottalak. Nem, mert az Engem elfogadás nem lehet alku tárgya! Én, 

Jézus, nem azért jöttem a Földre, hogy üzletet kössek veletek, hanem azért, hogy 

befogadjatok Engem. Aki ezt megteszi, azzal nemcsak minden megtörténhet, hanem 

meg is történik minden, ami a boldogságát, szíve békéjét illeti. 

Nagyon sokan nem gyógyulnak meg, akik Hozzám fordulnak. Azért nem 

gyógyulnak meg, mert nem Engem akarnak, hanem azt akarják, hogy a mulandó élet 

meghosszabbításában szolgáljam őket. Ebbe Én, Jézus, nem mehetek bele, mert senki 

nem lesz attól boldogabb, hogy sokáig él. Mindenki attól lesz boldog, ha engedi, hogy 

Én, Jézus, boldogítsam, tehát vállalja, hogy ne csak Én, Jézus, öleljem őt át, hanem ő is 

visszaölel Engem! A boldogság mindig kölcsönös ölelés élménye! 

Igaz, hogy ennek szinte mindig testi gyógyulás is szokott a következménye lenni. 

De csak szinte mindig, és nem mindig. De ilyenkor ez már nem is érdekes! 

Drága Gyermekem! Nagyon örülök, hogy neked vágyad a gyógyulás, de még 

nagyobb vágyad az, hogy EGY légy Velem! Hát ezért remélheted, hogy 

megtapasztalod: Engem, Jézust, nem lehet nagylelkűségben felülmúlni! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2817. NAGY SZENVEDŐ VAGYOK 

Kérdező: 

Sokat szenvedtem és szenvedek a mai napig is. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Te valóban sokat szenvedtél! Annyit szenvedtél, hogy ez a sok szenvedés és 

munka túlhaladta erődet. Azt most be kell látnod, hogy csak az Én erőmmel, a te 

Jézusod erejével, tudtad átvészelni eddigi életedet. Ez ezután sem lehet másképpen! 

Csak Velem, Jézussal! De Velem mindig és minden megy! Szó sem lehet arról, hogy 

egy pillanatra is magadra hagynálak! Ó, nem! Most olyat mondok, ami még nem 

eléggé világos előtted. 

Neked nem a mostani életed az első a Földön. Sajnos, előző életedben öngyilkos 

lettél, és ezzel a legnagyobb rosszat tetted magadnak, és a legkellemetlenebb helyzetbe 

hoztál Engem, Jézust, is. Igen, mert Én, Jézus, nem tudom segíteni azokat, akik 

menekülnek a jelen szenvedései elől. Csak azokat tudom segíteni, akik vállalnak 



Engem, Jézust, még akkor is, ha mások füstölnek vagy bármit tesznek azért, hogy 

megkeserítsék az enyéim életét. 

Te nem vagy bolond! De igenis van egy olyan múltad, amit rendbe kell hoznod. 

Ezt nem halogathatod már sokáig! 

Én, Jézus, elfogadlak téged olyannak, amilyen vagy! Te is fogadj el Engem, a te 

Jézusodat, olyannak, amilyen vagyok. 

Én, Jézus, olyan vagyok, hogy mindig és minden körülményben benned akarok 

élni, éspedig boldogító módon akarok benned élni. 

Amennyiben ez Rajtam áll, Én, Jézus, ezt meg is teszem. De ahhoz, hogy 

szívedben béke legyen, el kell fogadnod azt, hogy Én akkor is benned élek, ha ezt te 

érzelmeiddel nem tudod tapasztalni, ilyenkor hinned kell ezt! Hitet, élő hitet kérek hát 

tőled! Ez nem Rajtam múlik! 

Tanítványaimat mindig megszidtam, amikor kishitűek voltak. Ha ez nem rajtuk 

múlt volna, akkor nem szidtam volna őket. De rajtuk múlott! 

Rajtad múlik tehát, hogy mennyire fogadsz el Engem, Jézust, Uradnak, 

Megszabadítódnak! 

Mérhetetlenül szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2818. HÁLA MINDENÉRT! 

Kérdező: 

Mindent köszönök! A Te örökké hű gyermeked! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Mit mondhatnék leveledre. A földi élet keretei nem bírják azt elviselni, amit 

irántad érzek! Erre csak az örökkévalóság képes! Mást nem is mondhatok. Légy 

hűséges, és megkapod az ÉLET koronáját! Vagyis Engem! Ez a pár sor könyveket 

tölthetne meg, akkor sem mondhatna többet! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2819. A SZÁNDÉK FONTOSSÁGÁRÓL 

Kérdező: 

1. A feladataimban legfontosabb a szándék? 

2. Egy beteglátogatáskor együttműködtem Istennel? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Szinte tökéletesen látod a lényeget. Azért mondom, hogy szinte, mert a szándék 

és a CÉL a lényeg. E kettő elválaszthatatlan! Ha szándékod az, hogy az Én szándékom 

szerint történjenek a dolgok, ha célod az, ami az Én célom, vagyis az, hogy szolgáló 

szeretetben kell növekednie még annak is, aki a betegágyon fekszik, mert ő is képes 



tanúságtevően szolgálni Engem, akkor mindent megtettél, amit neked meg kellett 

tenned. 

2. Amikor beteget látogatsz, olyankor nem is szükséges az, hogy kifejezetten 

szándékold a Velem történő találkozást, ez akkor is így lesz! 

Azok az aggodalmak, szorongások, amelyek életedet kísérik, nagyobb bizalomra, 

tisztultabb hitre és önzetlenebb szeretetre akarnak nevelni. Valóban igaz, hogy ezek 

mellett nem szabad sokat időznöd, mert ezek csupán kísérő jelei annak a 

növekedésnek, amely állapotszerű benned Irányomban. 

Megáldalak a BÉKE és a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2820. ERŐÁRAMOK JÁRNAK ÁT 

Kérdező: 

1. Különböző képeket látok nyitott, illetve csukott szemmel. 

2. Kezem érintésére megszűnik testemben a fájdalom. 

3. Segíteni szeretnék másokon! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Soha nem az a döntő, amit látsz, hanem az, amit teszel. Ez nem jelenti azt, hogy 

a „látás” nem fontos, de a döntő mindig az, hogy mit teszel! Ennek kell igazolnia 

látásod értékét! Minden pozitív látásból úgy kell kilépned, hogy örüljenek neked azok, 

akikkel kapcsolatban vagy. 

2. Legtöbb fájdalom annyira kapcsolatban áll pszichikai állapototokkal, hogy 

szinte elválaszthatatlanok. Ha szeretettel megérinted akár magadat, akár mások fájó 

testrészét, a te szereteted gyógyító sugárzását érezni fogjátokk. 

Fontos, hogy ne a testi gyógyulásra tedd a hangsúlyt. A test nem arra való, hogy 

önmagában jól érezze magát, hanem arra, hogy szolgálja a lelket, és emiatt érezze jól 

magát. Ezt akkor is tennie kell, ha fájdalommal jár számára! 

3. Segíteni másokon! Ez az az alaphelyzet, amelyre építeni tud a kegyelem, vagyis 

a benned élő VALÓSÁGOM! Ha tudod, hogy Én, Jézus, VALÓSÁGOS élőlény 

vagyok, aki általad, veled és benned működni akar, akkor azt tartom nagyon jónak, ha 

reggel, amikor elindulsz életed útján, legalább egy gondolattal bekapcsolod ezt a 

szándékodat. E mondatod: „Segíteni szeretnék másokon!”, legyen a slusszkulcs életed 

motorjához. Ezzel indíts! Egészen biztos, hogy e szándékod megvalósításához meg 

fogod kapni mind a lehetőségeket, mind a képességet, mind az erőt! De a hangsúly a 

LÉLEK gyógyulásán legyen! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2821. MIÉRT NEM BOLDOGÍT BENNÜNKET A BOLDOGÍTÓ ISTEN? 

Kérdező: 

1. Jézusról szóló eredeti írások miért vannak elrejtve? 

2. Miért allergiás a kislányom szinte mindenre? 



3. Miért nem boldogít bennünket a boldog Isten? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Tévedésben vagy! Én, Jézus, azért nem írtam le semmit, mert az ÉLETET nem 

lehet leírni. De Lelkem, Akit elküldtem, a rendelkezésetekre álló evangéliumaim 

alapján, ha veszitek magatoknak a fáradságot, és addig nem nyugszotok, amíg értelmet 

megnyugtató választ nem kaptok kérdéseitekre, feltétlenül megvilágítja előttetek 

problémáitok megoldásának útját. Azt el kell mondanom, hogy ne várjátok Tőlem azt, 

amit nektek kell elvégeznetek. Én, Jézus, képtelen vagyok helyettetek átalakítani 

gondolkodásotokat. Tehát képtelen vagyok helyettetek gondolkodni! Sokszor mondtam 

már, és még fogom is mondani: veletek és értetek mindent megteszek, de helyettetek 

semmit! 

Tanulmányozd tehát evangéliumaimat, használd az eszedet, és megfelelő vágányra 

tudod tenni halandó, rohanó földi életedet. 

2. Te vállaltad, hogy gyermeked világra jöjjön, de életét nem neked, hanem neki 

kell megélnie úgy, hogy önmagában rátaláljon az őt boldogítani akaró Istenére. Azok a 

lelki görcsök, amelyeket fel kell oldania, nem szüntethetők meg mások által, csak az ő 

igazi megtérése által. Ezt maga a mindenható Isten sem tudja megváltoztatni benne. 

Neked nem lehet feladatod az, hogy az ő gondját magadra vedd, mert nem is tudod ezt 

megtenni! A te feladatod az, hogy szíved békéjét találd meg abban a szabadságban, 

amely éreztetni tudja veled a Szentlélek jelenlétét (2Kor. 3:17)! 

3. Az Isten csak boldogítani tud! Isten tehetetlen azzal szemben, aki nem úgy akar 

boldog lenni, ahogy Isten gondolta róla. Természetellenesen senki sem lehet boldog. 

Minden olyan magatartás, amely nem egyezik meg Isten akaratával, természetellenes. 

Azt pedig, hogy melyik magatartás egyezik meg Isten elgondolásával rólad és minden 

emberről, azt mindenkinek a lelkiismerete megmondja. Óriási tévedésben van az, aki 

úgy gondolja, hogy hozzá nem szól az Isten! Aki meg akarja hallani lelkiismerete 

szavát, az a benne élő, boldogító módon benne élő (másképpen nem is tud!) Isten 

szavát feltétlenül meghallja. Aki menekül a lelkiismerete hangja elől, aki mindig meg 

akarja magyarázni lelkiismeretének, hogy nincs igaza, az előbb-utóbb teljesen el tudja 

hallgattatni lelkiismeretét, vagyis, sajnos képes az ember arra, hogy letörje azokat az 

antennákat la elkében, amelyek nélkül Isten csak néma Isten tud lenni a számára. De 

az, aki lelkiismeretét ápolja, gondozza, fejleszti, az nagyon tisztán és józanul rá tud 

hallani arra az Istenre, Aki bennetek él azért, hogy Rá hallgatva boldogok legyetek! 

Nagyon szeretlek. De ez elsősorban Engem boldogít. Téged a benned élő szeretet 

tud csak boldogítani. De ehhez törekedned kell megszabadulni gyermekeddel való 

megkötözöttségedtől is. Aki bárkit jobban szeret, mint Engem, nem lehet boldog! 

Nem, mert Isten minden embert Önmagára teremtett. Én, Jézus, és az Atya EGY 

vagyunk! Mindenki annyira boldog, amennyire EGY velünk! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 



2822. BETEGSÉGEKRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 

Kérdező: 

1. Egy időre eltűnt a bajom. Miért jött vissza? 

2. Miért lettek betegek gyermekeim? 

3. Miért betegek az állatok? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Amit tapasztaltál, az pontosan azt igazolja, hogy a testi bajoknak pszichikai okai 

vannak! Az a lényegre koncentráltság, amit a szüléskor átéltél, idővel elmúlt, s így e 

téren visszakerültél a régi „kerékvágásba”. 

2. Te már tudod, hogy a földi élet nem a semmiből a Földre pottyant élet. 

Mindannyian hoztatok magatokkal olyan karmikus vonalat, amely állapotszerűen 

figyelmeztet bennetek arra, hogy a szenvedés, a tisztulás földjén éltek, és bármilyen 

korú valaki, ha a Földön él, akkor ilyen a sorsa! Tudta ő ezt már akkor, amikor még 

meg sem született! Te már tudod, hogy a végtelenül szerető Isten nem a pillanatnyi 

döntéseitek alapján határozza meg örök sorsotokat, hanem olyan megfontolások 

alapján, amelyek egyszer ráébresztenek benneteket arra, hogy a boldogság csak Isten 

szerint lehetséges a szellemi lények számára. Az a döntés, amely ennek következtében 

valósul meg, már végleg érvényesülhet, véglegesülhet! 

Sorsotok nem különálló sors. Maga a családi élet minden családtagot érint! De 

amint minden életrevaló közösségnek célja és feladata az, hogy tagjait egyéniségnek 

fogadja el, és segítse ennek az egyéniségnek kiérlelését, pontosan így, minden 

családtag megtanulhatja az egyes családtagok sorsából azt, amire szüksége van ahhoz, 

hogy egyénileg kiérlelődjön benne az Én szeretetem. 

Kicsiny gyermeked betegsége tehát, ha ő nem is tud róla, nektek ad lehetőséget 

arra, hogy betegsége által Hozzám közelebb tudjatok kerülni az áldozatos szeretet 

vállalása által. 

3. Amikor egy állatban a faj- vagy önfenntartás ösztöne nem a megszokott 

formában mutatkozik meg, akkor mondjátok, hogy az állat szenved. A valóság az, 

hogy az állat nem tud értelemszerűen önmagára reflektálni, tehát nem tudja, hogy ő ő! 

Nincs személytudata, tehát csak ti mondjátok, hogy ő szenved, mert azt látjátok, hogy 

olyan megnyilvánulásokat produkál, amilyeneket ti szoktatok olyankor, amikor 

szenvedtek. 

Mivel az állatot a faj- és önfenntartás élteti, ezért nincs értelme létének, ha ez az 

ösztönpár szétesik, felbomlik. Ezért nincs az állatnak örök élete, ezért nem lehet az 

állatnál boldogságról vagy szenvedésről beszélni úgy, ahogy ezt az emberre 

vonatkoztatva megszoktátok. Tehát csak nagyon áttételesen lehet azt mondani, hogy 

egy állat szenved vagy boldog. 

Az állat csak annyiban szeretet tárgya, mint egy virág vagy egy vödör. 

Természetes, hogy ezek a működésük, a hasznosságuk mértéke szerint különböző 



szeretetérzést váltanak ki belőletek, de ez a szeretetérzés ezeknek az ember alatti 

létezőknek létét lényegében nem érinti. 

Akik az ember alatti létezőket nem eszköznek használják arra, hogy jobban tudják 

szeretni embertársaikat, azok pótcselekvésekre használják ezeket, s ezáltal az önámítás 

hazug világát élik meg valóságnak. 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2823. TASZÍT A PÁRKAPCSOLAT GONDOLATA. MIÉRT? 

Kérdező: 

Miért tiltakozik szervezetem annyira a párkapcsolat ellen? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Ha vállalnád, hogy valaki különböző életeidbe vigyen vissza téged, akkor meg 

tudna világosodni előtted ennek a problémádnak az oka. Kétségtelen, hogy erre még 

apád szerencsétlen magatartása is rásegített. 

Előrelépést azáltal tudsz tenni, ha igyekszel megbocsátani apádnak minden olyan 

magatartásáért, ami benned ellenérzést váltott ki. Ezt csak akkor tudod megtenni, ha 

értelemmel is belátod, hogy te választottad őt apádnak, éspedig azért, hogy az ő 

magatartása egyenlítse ki benned előző életednek azt a viselkedését, amelynek 

következtében másoknak, bizony görcsbe ugrott a gyomra, amikor találkoztak veled. 

Nagyon tudtad a „megbocsátok, de nem felejtek” kijelentést tudomására hozni 

olyanoknak, akik szerették volna jóvátenni hibáikat veled szemben. 

Drága Gyermekem! Óriási gyógyerő az irgalom világa! Képes újjáteremteni 

benneteket! Ha szíveddel, lelkeddel elhinnéd, hogy Én, Jézus, valóban minden 

gonoszságodat megbocsátom, tehát nem-létezővé teszem, s te ennek következtében 

igazán új életet nyersz, akkor képes lennél arra is, hogy olyankor, amikor te szívből 

meg tudsz bocsátani másoknak, szintén az Én erőmet, a te Istened újjáteremtő erejét 

közvetítsd. Bizony meg kell tanulnod magadnak is és másoknak is szívből 

megbocsátani! 

Nem arról van tehát szó, hogy tanuld meg a rosszat másban szeretni, hanem arról, 

hogy a másban felismert rossz feltétlenül javadra válik éppen megbocsátásod által. 

Igen, mert az istenszeretőnek minden a javára válik! 

Problémád megoldását tehát csak az irgalom rendjében tudod megtalálni, ahol a 

szeretet igazságban, az igazság pedig szeretetben nyilvánul meg. A szeretet igazságban 

(ezért kellett újra megszületned a Földre az általad helyeselt körülmények közé), és az 

igazság szeretetben (miután irgalmas szereteteddel számládat kiegyenlítetted, Én, 

Jézus, mérhetetlenül szerető szívemre ölelhetlek) mérleg így teszi teljessé azt az 

örökéletet, amelyben zavartalan boldogság vár reád! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 



2824. SZERETNÉK JÓL SZERETNI! 

Kérdező: 

1. Gyógyítani szeretném a szenvedő embereket! 

2. Hogyan tudom jól nevelni gyermekemet? 

3. Nagyon szeretek egy gyógyítót. Baj ez? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Akik úgy gondolják, hogy akkor tesznek jót, ha valakit meggyógyítanak, azok 

tévedésben élnek. Mindenki akkor tesz jót, ha azt teszi, amit tennie kell. Szíved 

szeretetét varrással pontosan úgy ki tudod mutatni, mint bármi mással. A Földre senki 

nem jött azért, hogy jobb helyre kerüljön, mint odaát volt, hanem azért, hogy 

felkészüljön a halálra!, vagyis arra, hogy ne kelljen többé megszületnie a Földre! Az a 

sok fájdalomcsillapító, az a sok kiskapu, amelyen keresztül menekültök a szenvedések 

elől, nem könnyíti meg azt a készülődést, ami a legfontosabb azéletetekben. Aki úgy 

gondolja, hogy feladata a földi életben elfeledtetni azt, hogy ez egy mulandó élet, és 

mindent az örökélet szemüvegén át lehet csak helyesen látni, az szélmalomharcot 

folytat a valósággal szemben. 

Nagyon sok ember gyógyítani akar, és sokan ebbe betegszenek bele. Ha arra 

törekednétek, hogy vállalva a szürke hétköznapok egyhangú feladatainak elvégzését 

Irántam való szeretetből, akkor nagyot tudnék tenni veletek! 

Az igazi bátorság nem a nagy tettekhez kell! Vállalni magadat ott, ahol vagy, 

abban a tudatban, hogy Én, Jézus, a szívedben élek, és nagyon szeretném, ha Velem 

éreznéd jól magadat. Ez méltó hozzád! Amíg bárkit Elém helyezel, addig nem tudok 

hozzád férkőzni. És mindaddig Elém helyezel valakit, amíg nem döbbensz rá, hogy 

boldogítani csak Én, Jézus, tudlak téged akkor és azáltal, ha Értem teszed azt, amit 

reggeltől estig tenned kell. 

Földi életed rövid villanása nem méltó hozzád! Te az örökkévalóság gyermeke 

vagy! Tehát az Enyém vagy! Ne másnak, hanem magadnak akard a legnagyobb jót, 

tehát azt, hogy Én, Jézus, benned éljek! Ennek KÖVETKEZMÉNYE lesz az, hogy 

másnak is a legnagyobb jót teszed! 

2. Ha komolyabban kezded venni magadat, akkor gyermekeddel is meg tudod 

találni a hangot. Amíg egy gyerek azt látja, hogy szülei nem következetesek 

kívánságaik megvalósításában, addig ő akar az okosabb lenni, addig ő akar uralkodni. 

Egy gyermekkel nem lehet alkut kötni. Vagy ő parancsol, vagy az, aki a nevelője. De 

következetesen! 

Magadat kell tehát megnevelned mindennap, mert ezzel tudod gyermeked elé élni 

azt, hogy nem érte élsz! Amíg ő azt látja, hogy érte élsz, addig úgy gondolja, hogy ő a 

te istened. És jól gondolja! 

Mindenki olyan mértékben tudja jól nevelni gyermekét, amilyen mértékben 

szabaddá tud válni tőle. A megkötözött ember sem Istent, sem embert nem tud 

helyesen szeretni (2Kor. 3:17)! 



3. Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Mindenkinek azt a jót kell akarnod, amit 

Én, Jézus, akarok neki. Ebben nem lehet kivétel. Nem lehet rangsorolni! Ha mégis, 

akkor ahhoz kell tartanod magadat, amit mondtam: inkább szeressétek ellenségeiteket! 

Természetesen a szeretést is el lehet rontani. Amikor valaki összekeveri a birtoklást 

a szeretéssel, akkor önző, és nem szerető! Az szeret helyesen, aki engedi, hogy Én, 

Jézus, szabadon működjem benne! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2825. SOK BENNEM A SZORONGÁS 

Kérdező: 

1. Rettegek bizonyos találkozásoktól. 

2. A sok természeti katasztrófa mire készíti elő a világot? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Bevezetésnek elmondom, hogy médiumom valóban elkeverte előző leveledet 

költözködés közben, s ezért most, miután az előzőt is megtalálta, mindkettőre egy 

levélben válaszolok neked. 

1. Az a sok negatív élmény, amelyet eddigi találkozások alkalmával el kellett 

szenvedned, mély nyomot hagytak benned. Ezen nem kell csodálkoznod. Túlságosan 

meg akarsz felelni mások elvárásainak, főleg azoknak, akikkel kapcsolatban rettegés 

fog el, ha közelednek hozzád. 

Nem könnyű, de fontos, hogy megértesd magaddal azt az igazságot, amely szerint 

Nekem, a te Jézusodnak, úgy vagy jó, ahogy vagy! És számodra ez kell hogy a lényeg 

legyen! Én, Jézus, nemcsak boldognak, megbékéltnek szeretnélek téged látni, de képes 

is vagyok arra, hogy ilyenné tegyelek! Ezért vagyok kapcsolatban veled! Ezért élek a 

szívedben! 

Hidd el, hogy a Velem való kapcsolat erősítése megoldja a másokkal való 

kapcsolataid problémáit! Nem úgy van, hogy tanácsot adok, és magadra hagylak, 

hanem úgy van, hogy veled élem az Életemet! Te is éld Velem az életedet! Aki Isten 

gyermeke, az nem akárki! És te az vagy! 

2. Azok a természeti katasztrófák, amelyekről ma annyit lehet hallani, olyan 

kopogtatásaim, melyekből ki kellene hallanotok a HANGOMAT! Én, Jézus, valóban 

az ajtóban állok és kopogtatok. És valóban bemegyek ahhoz, aki e kopogtatás 

következtében Rám figyel. Bemegyek hozzá, és vele lakomázom (Jel. 3:20)! Tehát 

annak, aki e katasztrófák hallatán Hozzám jön, annak nem kell félnie, mert Én, Jézus, 

Aki benned vagyok, nagyobb vagyok annál, mint ami kívüled van! Én, Jézus, valóban 

legyőztem a félelem világát! Tehát azok, akik befogadnak Engem az életükbe, az Én 

világ fölötti győzelmem fényét és erejét is befogadják Velem együtt! 

Örülnék, ha jobban tudnál örülni Nekem! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 



2826. NEKEM IS ENGEDELMESKEDIK A PRÓFÉTASÁG LELKE? 

Kérdező: 

1. A prófétaság lelke engedelmeskedik nekem, ha bennem van? 

2. Máté 25:29 magyarázatát kérem! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Mindenkinek magának kell tudnia, hogy a prófétaság lelkének milyen funkcióját 

kapta. 

A prófétaság lelke csak olyan értelemben engedelmeskedik a prófétának, hogy nem 

veszi át a prófétától a felelősséget. Tehát amit prófétál, azért vállalnia kell a 

következményeket. 

2. Most nagyon tömören fogalmazom meg mondanivalómat: 

Akinek van, az tudja, hogy van adnivalója, tehát képes a szeretetre, amely mindig 

az adásnak valamilyen formájában nyilvánul meg. Ezért feltétlenül gazdagodni fog. 

Aki azt éli meg, hogy neki nincs adnivalója, az lelke mélyén képtelen szeretettel 

válaszolni az élet kihívásaira. Ezért egyre szegényebbnek fogja tudni magát. 

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!  « 

2827. NAGYON FONTOS SZÁMOMRA EGY KAPCSOLAT 

Kérdező: 

1. Őrangyalomról kérdezem a HANG-ot. 

2. A legkomolyabb kapcsolatomról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Adj te nevet őrangyalodnak, ha úgy gondolod, hogy ezáltal közvetlenebbül tudsz 

beszélni hozzá. Ő tudni fogja, hogy őt szólítod, ha az általad megadott névre gondolsz. 

2. Drága Gyermekem! A te egyházadban a jogi eljárások valóban sok időt vesznek 

igénybe, s azokat, akik ezt végzik, nem érinti különösebben az, hogy mennyire fontos 

volna számotokra a bontóperek gyorsítása. 

Mint tudod, az Isten országában nincs jog! A szeretet országa sokkal nagyobb 

benső szabadsággal rendelkezik, semmint jogi előírásokkal manipulálható lehetne. 

Az a szeretetkapcsolat, amely benneteket jelenleg kialakult, nem felelőtlen 

kapcsolat! Ne arra tegyétek hát a hangsúlyt, hogy mikor jön meg a fölmentés, hanem 

ebben bízva szeressétek egymást azzal a szabadsággal, mely a Szentlélek jelenléte 

bennetek (2Kor. 3:17). 

Nemcsak arról van szó, hogy társad előző házasságával nem tudta előre, hogy mit 

vállal. Nem. Valójában most sem tudjátok, mit vállaltok. De igenis szó van arról, hogy 

mindenkinek joga van érzelmi életét úgy rendezni, hogy szíve szeretetét elébe helyezze 

mindenféle külső tekintélynek! 



Sajnos, nemcsak egyházi előírások szokták nehezíteni az emberi párkapcsolatokat, 

hanem a baráti, rokoni, tehát azok az emberi vélemények is, amelyek tudják, hogy nem 

kell felelősséget vállalniuk véleményük hangoztatásáért. 

Bárhogy döntesz, arról légy meggyőződve, hogy Én, Jézus, nem tágítok mellőled! 

Megáldalak azzal a benső békével, amely nem jogi paragrafusok megtartásának 

következménye, hanem az 

Én SZERETŐ SZÍVEM öröme benned!  « 

2828. ROKONI KAPCSOLATAIMRÓL 

Kérdező: 

Nagyon fájdalmasak a rokoni kapcsolataim. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Nagyon szeretnék veled olyan gondolatokat közölni, amelyek szinte azonnal 

építenek, buzdítanak és vígasztalnak, de abban a lelkiállapotban és természetesen 

abban a környezetben, amelyben vagy, mélyebbre kell hatolnod szavaimban, hogy 

azok lelkileg felüdítsenek téged. 

Neked van lelkiatyád. Van hited, amely messzebb lát, mint a közvetlenül előtted 

tornyosuló gondhegyek. Képes vagy átlátni ezeken. Sőt, tudod azt is, hogy a világon 

mindent csak azért enged meg a te szerető mennyei Atyád, mert isteni bölcsességével 

tudja, hogy egy örökkévalóság öröme és békéje formálódhat így ki számodra a 

szívedben. 

Többször tedd fel magadnak e kérdést: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” 

Ennek a gondolatnak segítségével meg tudod értetni magaddal azt az igazságot, hogy 

égi békét csak az tud árasztani maga körül, aki azt a szívében hordja. 

Ha tehát környezetedtől nem érzed áradni az égi békét, a te számodra ez nem 

jelenthet mást, mint azt, hogy neked kell ezt fokozottan sugároznod magadból, mivel 

Én, Jézus, a szívedben élek! 

Gyermek, unoka, társ, ezek mind lényegében rajtad kívül élő személyek. De Én, 

Jézus, benned élek! Amíg mások megjavulásától várod életed boldogítását, addig a 

csalódások sorozatát kell magadra venned, s nemcsak te nem fogsz tudni megfelelően 

örülni Nekem, Jézusodnak, de mások sem fognak tudni örülni neked! Pedig neked is 

fel kellene tenned minden este magadnak e kérdést: „Ki örült ma nekem?” Mert 

amelyik napon nem örült neked senki, azon a napon nehéz elképzelni, hogy Isten 

örömét lelte benned! 

Drága Gyermekem! Isten úgy alkotta meg világotokat és benne mindannyiotokat, 

hogy LÁTÁS-otoktól függjön magatok számára világotok. Meg kell tehát tanulnod 

meglátni magad körül csakúgy, mint magadban, az Én szeretetemnek, a te Jézusod 

szeretetének gyöngyszemét. Kérd angyalaimat, kérd őrangyalodat, segítsenek, 

tanítsanak úgy látni, hogy jobban tudd dicsőíteni a te mennyei Atyádat, Aki 



mindenképpen boldogító módon van benned, hisz szellemi teremtményeiben nem is 

képes másképpen jelen lenni! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2829. BIZONYOSSÁGRA VÁGYOM! 

Kérdező: 

1. Jó úton haladok? 

2. Álmomban létrán mentem Jézus felé. 

3. Sükösdre szeretnék még elmenni, bár voltam már egyszer. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Mindaddig jó úton haladsz, amíg nem akarsz senkinek ártani, tudsz mindenkinek 

megbocsátani, és segítesz ott, ahol tudsz. 

2. Álmod azt érzékeltette veled, hogy lelked mélyén is, tehát nemcsak a felszínen, 

Hozzám, a te Jézusodhoz vágyódsz. Benned élek! Igen, a te szíved olyan kápolna, 

amelyet naponta kell rendezgetned, csinosítanod, hogy mindig jól érezzem Magamat 

nálad! 

3. Sükösd olyan kegyelmi hely, amelyen sokan megbotránkoznak, ahelyett, hogy 

megtérnének. Pedig Én, Jézus, irántatok való szeretetemben kértem Atyámat, hogy 

szenvedésemmel közvetlen kapcsolatba tudjatok kerülni! 

Drága Gyermekem! Nagyon sok egyházi vezető szívét kemény jégpáncél borítja, 

és sokszor van olyan, hogy vak vezet világtalant. Te és mindazok, akik szívetek 

egyszerűségében fordultok Hozzám, Jézushoz, ne féljetek a jövőtől. 

A szeretet mérlegén már megméretett világotok, s a hatalmukat féltő, a 

hatalmukban bízó, a hatalmukkal keményen élő szerencsétlen gyermekeim e mérlegen 

könnyűnek találtattak! De ti, szívetek egyszerűségében élők, a Győztes oldalán álltok, 

s elkészült már számotokra az ÉLET KORONÁJA! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2830. BIZONYTALANSÁGBAN ÉLEK 

Kérdező: 

Szeretnék visszaköltözni enyéimhez! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Világosan látod, hogy Én, a te Jézusod, helyetted nem dönthetek. De azt is tudnod 

kell, hogy Én, Jézus, téged soha el nem hagylak! 

Az az áldozatos szeretet, amely téged arra késztet, hogy költözz oda, ahol – 

véleményed szerint – nagyobb szükség van rád, mint jelen helyeden, mindig erőt fog 

jelenteni számodra, ha valóban nem a magad érdekeit, hanem azok érdekeit tartod 

szemed előtt, akikkel kapcsolatba kerülsz. 



Fontosnak tartom, hogy két szempontra figyelmeztesselek, arra, ami mindenütt 

érvényes. Ez pedig az, hogy felnőtt embereknek tanácsod adni csak akkor érdemes, ha 

ők ezt kérik! Kéretlenül nem! Arra is vigyáznod kell mindig, hogy ne légy bűnrészes, 

vagyis soha, még a pillanatnyi béke kedvéért sem tehetsz lelkiismereted ellen! 

Ha e két szemponthoz tartod magadat, akkor az Én erőm mindig rendelkezésedre 

fog állni. 

Megáldalak az ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2831. ÖRÖKÖS ÖNBECSAPÁSBAN ÉLEK? 

Kérdező: 

1. Szeretném, ha a munkám a hivatásom lenne! 

2. Van megváltoztathatatlan életút? 

3. Mindig becsapom magam? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Amit te szeretnél, az csak akkor valósulhatna meg, ha fizetés nélkül vállalnád 

főfoglalkozásként a szeretni tanítást! Nekem, a te Jézusodnak, is, évtizednyi munka 

után vált lehetővé az, hogy főfoglalkozásként fizetés nélküli vándortanító legyek. 

Arra kell törekedned, hogy bármilyen is lesz az a munkád, amelyből földi életedet 

fenn kell tartanod, mindenkor átsződd hivatásoddal, vagyis a szeretni tanítással. De 

erre akkor is törekedned kell, ha nem tudod eltartani magadat. E hivatás az öntudatra 

ébredéstől egészen az öntudat elvesztéséig kell hogy tartson! 

2. Természetesen van olyan sorsvonal, amely megváltoztathatatlan. Se 

szülőföldedet, se szüleidet, se nemedet ne akard megváltoztatni, s bizonyos értelemben 

nem is tudod! 

Döntéseidet persze meg tudod, és meg is kell változtatnod akkor, ha azt látod, hogy 

azáltal kerülsz közelebb Hozzám, Jézushoz. Ez nem állhatatlanság, hanem bölcsesség! 

Keresztelő Jánosnak azért vágták le a fejét, mert valaki nagyon ragaszkodott egy 

elhamarkodott döntéséhez. A rugalmasságnak és az állhatatosságnak egy gyékényen 

kell árulniuk! 

3. Az önámítás minden ember útitársa! Ez nem baj mindaddig, amíg alázatra 

nevel. A józan reggeli ima és az őszinte esti ima feltétlenül megvéd attól, hogy az 

önámításnak véglegesen áldozatává válj! 

Örülök neked! Örüljünk egymásnak! 

Megáldalak a BENSŐ DERÜ LELKÉVEL!  « 

2832. LEÁNYOMRÓL ÉS A PÁRBESZÉD-IMÁRÓL 

Kérdező: 

1. Leányomat honvágy gyötri. Mit tegyek? 

2. A párbeszéd-imáról beszéljen a HANG. 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A honvágy nagyon természetes dolog. Komolyan le tudja vizsgáztatni azt, aki az 

átlagnál nagyobb biztonságot igényel magának a Földön. A honvágy nem 

szabadságvágy! Inkább ellentéte annak! Megkötözöttségeitek kötelékeit mindaddig 

hordoznotok kell, amíg az égi honvágy nem emel benneteket a mulandóság hullámai 

fölé. 

Te, mint anya és mint segítőtárs, csak józan eszére tudsz hivatkozni leányodnak, s 

fel tudod hívni a figyelmét arra, amit ő maga is tud, hogy t.i. vannak szintén hazájuktól 

távol lévő honfitársai, vegye föl velük a kapcsolatot, s kérjen tőlük lelki, erkölcsi 

támogatást! 

2. A párbeszéd-imához kell egy kis hit és alázat. Legalább annyi hit és alázat kell 

hozzá, hogy az imádkozó belássa: minden olyan gondolat, amely épít, buzdít, 

vigasztal, Istentől ered. 

Ha tehát te saját szavaiddal olyan gondolatokat mondasz magadnak egyes szám 

első személyben, amelyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak téged, azokat nem te 

találod ki, hanem a benned boldogító módon élő Szentlélek mondatja veled. 

A HANG első kötete nem kötött imákat tartalmaz, hanem párbeszéd-imákat, tehát 

olyan imákat, amelyeket te is meg tudsz fogalmazni a magad számára, sőt, más nem is 

tud megfogalmazni helyetted. 

Ezért tehát láss hozzá, és amikor imádkozol, akkor kötött szövegek helyett saját 

szavaiddal adj hálát, dicsőítsd Istent, és engedd, hogy kérő imáidban is csak építő, 

buzdító és vigasztaló szavak fogalmazódjanak meg. 

Megáldalak az ÁHÍTAT LELKÉVEL!  « 

2833. NEHÉZ SZERETNI TANÍTANI! 

Kérdező: 

1. Néha nehéz a gondolkodás-átalakítás megvalósítása. 

2. Tanítónő vagyok, és nehéz szereti tanítani is. 

3. Szeretnék tisztábban látni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Életetek boldogsága attól függ, hogy vállaljátok vagy nem vállaljátok a 

gondolkodás-átalakítás nehéz szellemi munkáját! Boldog csak az tud lenni, akinek 

gondolkodása nem ellenkezik az Én gondolataimmal. Amíg valaki ezt be nem látja, 

addig nemcsak nem lehet boldog, de nem is tud rátalálni arra az útra, amelyen valaha is 

megtalálhatná boldogságát. Ne csodálkozz tehát azon, hogy nehezen megy a 

gondolkodás-átalakítás, hanem láss hozzá! 

2. Erkölcsi nevelést sem szülő, sem tanító nem tud adni. Maga az Isten sem! Csak 

az erkölcsi tanítás adható tovább, az erkölcsi magatartás nem! Én, Jézus, is képtelen 

voltam arra, hogy erkölcsileg megneveljem tanítványaimat. Csak elmondani tudtam 



nekik azt, amit fontosnak tartottam, de hogy mit és hogyan valósítottak meg belőle, 

abba Én, Jézus, beleszólni már nem tudtam. Te, mint tanító, nem lehetsz különb 

Nálam, a te Jézusodnál! 

3. A tisztánlátás nem adomány, hanem következmény. Következménye a 

rendszeres tanulásnak és a rendszeres imának. 

Az evangéliumaim és a „Merre menjek?” című hittankönyv a legalkalmasabb 

eszközök arra, hogy rendet tudjatok teremteni a fejetekben. Aki ezt vállalja, az 

megtapasztalja, hogy ennek következménye a tisztánlátás! 

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!  « 

2834. SZERETNÉK EGYRE JOBB LENNI! 

Kérdező: 

1. Egy kapcsolatról kérdezem a HANG-ot. 

2. Jobban szeretnélek szolgálni! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Egy „kívülálló” elmondhatja ugyan véleményét egy kapcsolatról, de ez a 

vélemény mindig ingadozó lábakon fog állni, mivel minden kapcsolat legalább két 

ember szabad akaratának és a múló időnek vonalában áll. Ez azt jelenti, hogy az 

illetővel magával kell megbeszélned és tisztáznod kapcsolatotokat. 

2. Rendszeresen kell foglalkoznod olyan könyvekkel, mint az evangéliumaim, a 

„Merre menjek?” című hittankönyv és a HANG-könyvek. Ezen kívül keresned kell 

azok társaságát, akik szintén tanulni akarnak Tőlem és Engem. Emellett pedig 

rendszeresen kell imádkoznod, vagyis elbeszélgetned Velem, Jézussal, főleg saját 

szavaiddal. 

Ha ezekhez tartod magad, akkor állandóan fejlődni, növekedni fog benned az az 

Isten országa, amelyet Én, Jézus, elhoztam közétek, hogy bennetek gyökeret tudjon 

verni. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2835. NAGY GOND SZÁMOMRA A CSALÁDI ÉLETEM! 

Kérdező: 

1. Férjem egyre kibírhatatlanabb. 

2. Féltem gyermekeim életét. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Amint öregszik valaki, úgy jönnek elő egyre leplezetlenebbül azok a 

jellemhibák, amelyeket addig még el lehetet valahogyan takarni. 

Kétségtelen, hogy te eddigi életedben, akár a béke kedvéért, akár azért, mert 

számodra úgy volt kényelmesebb, ráhagytad mindig a végső döntést férjedre, aki 



ahhoz szoktatta magát, hogy ő a család istene. Az emberek tudatában élő Isten nem 

azonos a KERESZTREFESZÍTETTEL, hanem inkább egy TRÓNONÜLŐVEL. Ezért 

aztán az, aki önmagát tetette istenné, vagy mások tettek azzá, nem könnyen, vagy 

egyáltalán nem válik meg e TRÓNUSTÓL! A másik ember fölötti uralkodásra 

törekvés annyira ördögi magatartás, hogy saját erőtökkel nem is tudtok ezzel mit 

kezdeni. Csak Velem, Általam és Bennem válik minden szellemi lény olyan erőssé, 

hogy szembe tudjon szállni a hatalom ördögével. 

Férjedet meg nem nevelheted! De magadat igen! Szívós következetességgel kell 

törekedned arra, hogy amit te jónak látsz, ahhoz tartsd magad még akkor is, ha ezért a 

poklok poklát kell kiállnod. 

Amikor majd szemtől szemben állsz Velem, akkor nem hivatkozhatsz sem férjedre, 

sem másra. Egyedül az lesz számodra a fontos, hogy mennyire akartad az élő 

kapcsolatot ápolni Velem, a te Jézusoddal. A földi életedben ennél fontosabb nem 

lehet! Nem szabad, hogy legyen! Aki bárkit jobban szeret, mint Engem, Jézust, az nem 

méltó Hozzám! 

2. Ne féltsd gyermekeid életét! Kétségtelen, hogy a felszínen sok összevisszaságot, 

nagyon kellemetlen hullámokat képes teremteni bárkinek a lelkében mások 

gonoszsága, de a lényeget soha nem érintheti! A lényeg pedig mindenki életében az 

Istennel való kapcsolat. 

Aki jó szándékú és istentelen, az valójában attól a bálványtól fordult el, amelyet el 

akartak vele fogadtatni. A JÓ Istennek a JÓ ember soha nem fordít hátat! 

Az pedig, hogy valaki jó vagy rossz szándékú, mindig belül dől el. Nincs jóra vagy 

rosszra hatékonyan nevelni tudó nevelő! Hidd el, nincs hatékony erkölcsi nevelés! 

Csak önnevelés! Isten elsősorban nem kívülről, hanem belülről akar hatni rátok. Csak 

aki belülről elfogadta Őt, és valóban Őt fogadta el, arra tud hatni kívülről is. Mindenki 

csak önmagáért felel! De önmagáért valóban felel mindenki! Mindenkinek, a 

gyermeknek is, van bizonyos szabadságköre. Ezen belül felel önmagáért. Ezen kívül 

pedig semmiért nem felel! 

Bízzál jobban Bennem, aki benned élek! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2836. EGY FURCSA LÁTOMÁSRÓL 

Kérdező: 

Valaki fölém hajolt, de imám hatására eltávozott. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Valós látomásod arra hívja fel figyelmedet, hogy te valóban olyan edénye vagy 

Istennek, akire Isten számít! Ez óriási kegyelem, ajándék, de egyben kereszt is! 

Kegyelem, mert a különböző „szirén”-hangok nem tudnak véglegesen megtéveszteni 

téged még akkor sem, ha a felszínen gyógyulásoknak és látszat-megtéréseknek vagy a 

megtapasztalója. De kereszt is, mert tudomásul kell venned, hogy mindegy melyik 



gyülekezethez akarsz tartozni, az ottani vezetők mindenképpen be akarnak majd törni, 

s mivel ez nem fog nekik menni, bizony mindig keresztbe fognak neked tenni! 

Nem véletlen, hogy prófétáim, választottaim, mindig ódzkodtak attól a sorstól, 

amely reájuk várt. Valójában nem volt igazuk, és ezt maguk is érezték, mert a lelkük 

mélyén soha nem mondtak ellene annak, hogy a Tőlem, a Lelkemtől kapott szerepet 

vállalják! Nálad is ez a helyzet! 

Soha ne nyugodj bele a problémáidra adott válaszokban addig, amíg értelmedet 

megnyugtató választ nem kapsz! Én, Jézus, nem vagyok a titkolódzás istene! Nektek 

tudni adatott az Isten országának titkait (Máté 13:11). 

Ami misztérium, az nem érinti boldogságotokat, de segít benneteket abban, hogy 

dicsőítő imával egyre jobban rálássatok arra a gazdagságra, amelyben Általam 

részesültetek! 

Te valóban elkönyvelheted magad számára, hogy választottam vagy, s tudnod kell, 

hogy ez a választottság nagyon megpróbálja hitedet! Bízom benned! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2837. MEGSZÁLLOTT VAGYOK? 

Kérdező: 

Úgy tűnik, megszállott vagyok. 

HANG: 

 » Drága Barátom! 

Azok az erők, amelyek hatni akarnak rád negatív módon, tudják, hogy vesztesre 

állnak! Én, Jézus, legyőztem őket! Ezzel a GYŐZELEMMEL élek benned! Hidd el, 

minden, de az égvilágon minden csak javadra válhat, mert Én, Jézus, lakást vettem 

nálad! 

Neked csak annyi a dolgod, hogy több Istent dicsőítő imát mondj! Főleg olyankor, 

amikor megszállottnak gondolod magadat! 

Te nem vagy akárki! Te az Isten édes gyermeke vagy! Te, Nekem, Jézusnak, 

édestestvérem vagy! Lelkem a te lelked éltetője! Nincs hát mitől tartanod! 

Neked át kell esned egy megpróbáltatáson. Arra kell törekedned, hogy a hangsúlyt 

ne arra tedd, amit veled tesznek, hanem arra, hogy az Enyém, a te Jézusodé vagy! Ezt a 

megpróbáltatást vállaltad már születésed előtt, s akkor jársz a legjobban, ha mással 

kötöd le magadat – főleg dicsőítő imákkal, de lehet egyéb szeretet-szolgálattal is – s 

így a téged támadó ártó erők egyre jobban gyengülnek majd, míg végül rájönnek, hogy 

maguknak ártanak, ha téged támadnak! 

Nagyon szeretlek! E szeretetem legyőzhetetlen! Egy örökkévalóságon át fogunk 

örülni egymásnak! 

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL és 

SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 



2838. KÉRDEZŐ. SZABAD KIVÁNCSISKODNOM? 

Kérdező: 

Hat kíváncsi kérdés. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A Szentlélek a kapcsolatok lelke. Te zömében olyan kérdéseket tettél fel, amely 

kérdések megválaszolására magad is képes vagy, amennyiben benső békéd érdekében 

ezt fontosnak ítéled meg. Mivel Én, Jézus, érted és veled mindent megteszek, de 

helyetted semmit!, ezért ezekre a kérdésekre érdemben válaszolni nem tudok. Ami 

viszont fontos, az a következő: 

Mivel minden rossz egy elrontott jó, ezért tudnod kell, hogy nincs a világon olyan 

jó, amit ti emberek el ne tudnátok rontani. 

A másik, ami rendkívüli módon fontos, az az, hogy kivétel nélkül minden 

kapcsolatot azért hoz létre, illetve azért enged meg Lelkem, mert kivétel nélkül minden 

kapcsolat alkalmas arra, hogy Hozzám, a te Jézusodhoz, hozza közelebb azokat, akik 

ezt szándékolják! 

Ha e szempontokat figyelembe veszed, akkor a Nekem feltett kérdésekre 

lényegében már meg is kaptad a választ. 

Kimondhatatlanul szeretlek, és ezt te meg is fogod tapasztalni! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2839. ISTEN A SZERETET! 

Kérdező: 

Mikor van első helyen életemben az Úr? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Akkor vagyok első helyen benned, ha a szeretet van első helyen életedben. A 

szeretet, és nem a templom, nem a közösség és nem egyéb elfoglaltság. Nagyon jól 

tetted, hogy otthon maradtál akkor, amikor megjött a férjed, és akkor számodra a vele 

való találkozás volt a legfontosabb. Feltétlenül szeretetlenség lett volna elutasítanod őt 

bármiféle gyülekezetbe járásra hivatkozva. 

Kétségtelen, hogy egy házastársnál is jobban kell szeretned Engem, Jézust, de 

Engem semmiképpen sem szabad azonosítanod semmiféle gyülekezettel. Lehet olyan 

eset, amikor nem férjed miatt, hanem valaki más miatt kell lemondanod a gyülekezetbe 

menésedről. 

Én, Jézus, a Szentlélek által a szívedben élek, és irányítalak. Soha ne kívülről várd 

életed megoldását, hanem belülről. 

Azok a gyülekezeti tagok, akik téged nagyon szeretnek, csak önmagukra 

vonatkoztatva mondhatják erkölcsi bizonyossággal azt, hogy mi az Én szándékom 

velük szemben. De sem rád, sem másokra vonatkozóan nem. Én, Jézus, nem másoknak 



mondom meg, hogy mi a szándékom veled. Amint nem neked mondom meg, hogy mi 

a szándékom velük! Amíg valaki ezt nem érti meg, mert nem akarja megérteni, addig 

nem szolgálni akar Engem, hanem uralkodni akar embertársain! 

Drága Gyermekem! Én, Jézus, valóban benned élek, és érted élek benned! Ha ezt 

elhiszed, akkor aránylag könnyen meg tudsz bocsátani másoknak, és szabadon tudsz 

figyelni a benned érted élő Lelkemre! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2840. A TALENTUMOKRÓL 

Kérdező: 

1. Milyen talentumokat kaptam? 

2. Mit kellett volna megtanulnom egy felvételivel kapcsolatban? 

3. Testsúly és párkapcsolati problémáim vannak. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A talentum elsősorban nem képességet, hanem lehetőséget jelent az Én 

evangéliumaim alapján. Ha valaki felhasználja lehetőségeit, akkor azok 

megsokszorozódnak. Aki úgy látja, mert csak arra van szeme, hogy egy lehetőséget 

kapott, és azt is elszalasztotta, az kifosztottnak éli meg magát. 

Ha talentumok alatt képességeket értesz, akkor önismereted alapján számot tudsz 

adni magadnak róluk. 

Te konkrét választ kérsz Tőlem, Jézustól. Íme: 

Tisztítsd a szíved szemét, vagyis erősítsd hitedet, hogy jobban észrevedd azokat a 

lehetőségeket naponta, amelyek alapján a szeretést és a szeretni tanítást egyre jobban 

meg tudod élni. Ennél konkrétebb választ kérdésedre Isten nem adhat! Nem, mert nem 

bábu vagy, hanem életedért felelős személy, és ezt a felelősséget senkire át nem 

háríthatod! 

2. E kérdésed Számomra nem világos. Azért nem világos, mert számodra nem 

világos. Te is tudod, hogy mindenki azt tanulja meg, amit akar. Az ilyen „volna-

dolgok”  egy olyan nem létező világba tartoznak, amely világ nem az Én világom, és 

nem a te világod. A senki világa! 

Természetesen, okulni kell a múlt kudarcaiból éppúgy, mint sikereiből. De a 

„volna, ha” a nemlétezés világa. 

3. Mit szeretnél, és hol tartasz? Ha e két kérdésre világos választ tudsz adni 

magadnak, akkor hozzá tudsz látni mind a testsúly-, mind a párkapcsolat problémád 

megoldásához. 

Abban a reklámvilágban, amelyben éltek, ömlesztve kapjátok a legkülönbözőbb 

recepteket, pirulákat, módokat arra vonatkozóan, hogy miképpen lehet könnyen és 

gyorsan lefogyni, miképpen lehet különböző párkapcsolatokat kialakítani. Én, Jézus, 

nem állhatok be ebbe a dömping-vonalba! Én, Jézus, csak arra tudok vállalkozni, hogy 

segítselek benneteket a gondolkodásban, és segítsem bennetek kialakítani azt az 



értékrendet, amelynek felvállalásával megtalálhatjátok szívetek békéjét. A boldogság, 

a szívbéke nem olyan, mint egy pirula. Nem úgy van, hogy bedobod a húszfillérest, és 

kijön a stolwerck. 

Érzelmileg felfűtött vágyaitok álom-magaslatairól le kell szállnotok a mélybe! Ez 

azt jelenti, hogy életed problémáinak megoldását nem kívülről, hanem belülről 

elindulva kell elkezdened. Látnod kell, hogy hol tartasz, és mit akarsz elérni! A 

boldogság nem ruha, amelyet kívülről magadra szabhatsz, hanem teremtettséged 

folytán forrás, melynek eredője Én, Jézus, vagyok, és te vagy a folyam. E forrás 

benned van, s akkor válik tisztává, ha eltakarítod azt a sok hordalékot, amely 

akadályozza, hogy a folyam, tehát a te életed, megtisztuljon Általam, a Forrás által! 

Amint a bódulatot, úgy a boldogságot sem adják ingyen! Te is fizetni jöttél le a 

Földre! A nagyját Én, Jézus, már kifizettem a számládnak! Neked már csak hozzá kell 

ehhez járulnod. Hozzám kell járulnod! Nagyon szeretném, ha megértenél! Nagyon 

szeretném, ha boldog lennél! Nagyon szeretném, ha rájönnél arra, hogy csak Velem, 

Általam és Bennem lehetsz boldog! Függetlenül a súlyodtól, függetlenül bármiféle 

párkapcsolattól. 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2841. ÁLMAIMRÓL 

Kérdező: 

1. Ki az Ősellenség? 

2. Álmaimban mintha beinjekcióznának. 

3. Lesz a Földön szellemi vezetőm? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ősellenség az, aki már az első ember földi megjelenésekor mindent elkövetett, 

hogy boldogtalanná tegye az embert. Tehát mindent elkövetett azért, hogy az ember ne 

a szeretés, ne az adás útján induljon el, hanem az önzés, a vevés útján. Az Ősellenség a 

Sátán, és azok, akik engedelmeskednek neki! 

2. Álmaidban nem injekcióz be téged senki. Álmaidban a te benső világod kinyílik 

ugyan a szellemvilág felé, de nem azért, hogy onnan valamit befogadjon, hanem azért, 

hogy benső világodban jobban fel tudjanak dolgozódni azok az élmények, amelyek 

ébrenlétben hatottak rád. Igaz, hogy ilyenkor angyalaim is tudnak segíteni neked, de 

csak akkor, ha nyitott vagy feléjük. Úgy tudsz nyitottá válni az angyalok felé, hogy 

még elalvásod előtt kéred segítségüket, s rajtuk keresztül áldásomat álmodra. Az ártó 

szellemek álmodban is tehetetlenek veled szemben mindaddig, amíg te ébrenlétedben 

nem akarsz velük kapcsolatba kerülni. 

Igaz, vannak olyan ijesztő álmok, amelyek az ébrenlét kellemetlen élményeit 

jelenítik meg, és vannak olyanok, amelyek álomban már előre vetítik az elkövetkező 

napok különböző eseményeit, különböző szimbólumok formájában. De aki szeret 

Engem, Jézust, az még akár a kivégzése előtt is jól tud aludni (Ap.csel. 12:6)! 



3. Aki akarja, hogy szellemi vezetője legyen itt a Földön, annak lesz is! De arra ne 

számíts, hogy egyszer csak beállít hozzád valaki azzal, hogy ő úgy döntött, a te 

szellemi vezetőd akar lenni. Ha ez megtörténne, még akkor sem kellene őt elfogadnod, 

mert szellemi vezetőd csak az lehet a Földön, akit te választasz magadnak! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2842. ROMLIK A LÁTÁSOM 

Kérdező: 

Miért romlik a látásom? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Mint te is tudod, a látás a tájékozódás egyik fontos eszköze. Amikor ez kezd 

romlani, akkor lelked arra figyelmeztet téged, hogy vagy mások irányítására kell 

bíznod magadat (ez főleg az öregkor figyelmeztetése), vagy pedig várnod kell, és át 

kell vizsgálnod eddigi útjaidat, s kérni angyalaim további irányítását. 

Legtöbb pszichikai eredetű betegség éppen attól válik súlyosabbá, hogy a tünetre 

teszitek a hangsúlyt, és nem a baj forrására. 

Ha arra törekszel, hogy meglásd magadban azt a gazdagságot, amely az Én 

jelenlétem velejárója, akkor azért fog tisztulni kifelé történő látásod, mert az már nem 

is lesz olyan érdekes! 

A tudattalanotokban működő gyógyító erők nem a rájuk koncentráltság által 

tudnak a leghatékonyabban működni, hanem az ellazulás, a figyelemelterelés által. Ne 

arra koncentrálj tehát, hogy milyen jó lenne, ha jobban látnál, hanem arra, hogy mi a 

teendőd most, a jelenlegi látásod birtokában. 

A szív sebeit nem a fantáziával felfokozott vágyaitok gyógyítják, hanem a 

pillanatnyi lehetőségek helyes felmérése és kihasználása! A belső gyógyulásnak ez az 

útja! A külső gyógyulás ennek lehet következménye. Aki ember, aki szellemi lény, 

annak tudnia kell, hogy minden, ami épít, buzdít, vigasztal, az belülről indul kifelé és 

nem kívülről befelé! 

Megáldalak a BENSŐ TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2843. KISEBBSÉGI KOMPLEXUSOM VAN 

Kérdező: 

1. Alapproblémám a kisebbségi érzésem. 

2. A dohányzásomat nem tudom kezelni. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! Egyetlenem! 

1. Alapproblémád egy olyan hiúsági komplexus, amelyet valóban, bizonyos 

értelemben, beléd neveltek. Igen. Beléd nevelték, hogy nem olyannak kell lenned, mint 

amilyen vagy. E kijelentés annyiban igaz, hogy senkinek sem kell olyannak lennie, 



mint amilyen, mivel mindannyian fejlődő lények vagytok, és ha nem a jelenhez 

cövekelitek le magatokat, akkor természetes, hogy változnotok kell. De a tejességhez 

lényegében hozzátartozik a JELEN! Csak az, aki bizonyos értelemben gondtalanul el 

tudja fogadni a JELENT, remélheti, hogy megfelelően fog fejlődni a jövőben! 

Neked tehát arra a jelenedre kell tenned a hangsúlyt, amelyben az Én, a te 

Jézusodnak EGYETLENJE vagy! A többi nem a te dolgod! Csak így tudod hiúságod 

gyökerét kitépni! Sőt! Minél inkább azt tapasztalod, hogy mások előtt lejáratódsz, 

annál nagyobb örömmel gondolhatsz arra, hogy a jelenben EGYETLENEM vagy, és 

ezt az EGYETLENSÉGET nem csökkenti, hanem erősíti, ha nem értékelnek téged 

megfelelően azok az emberek, akikben nem a szeretet él! Azok viszont, akiben él a 

szeretet, mindig  értékelni fognak téged! 

Ne is akarj megfelelni a VILÁG SZELLEMÉNEK! E SZELLEMET – tudva 

tudatlan – mindazok képviselik, akiknek erkölcsi elvárásai vannak másokkal szemben. 

Én, Jézus, nem várok el tőletek semmit, ha csak azt nem, hogy boldogok legyetek. De 

ezt az ELVÁRÁST sem nevezném elvárásnak, hanem inkább így fogalmaznék: 

Szeretném, ha boldogok lennétek. Tudom, hogy csak és kizárólag csak úgy lehettek 

boldogok, ahogy azt Isten elgondolta rólatok! 

2. A dohányzással kapcsolatban tudnod kell, hogy akkor, amikor rászoktál erre a 

megkötözöttségedre, vétkeztél saját szabadságod ellen. De amióta ezt megbántad, már 

nem vagy Előttem, Jézusod előtt, kevésbé szeretetre méltó, mint azok, akik soha nem 

szoktak rá erre a megkötözöttségre. Okosan teszed, ha küzdesz ellene, de nem 

Miattam, hanem önmagad és azok miatt, akik szenvednek e megkötözöttségedtől. 

Megáldalak SZÍVEM SZERETÉVEL és a 

BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

2844. VAN HAMIS MÉDIUM IS? 

Kérdező: 

1. Nem jött be az, amit egy médium ígért. 

2. Nem tudom jól szeretni gyermekemet! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Sok médium van a világon. Mindegyik médium azért médium, mert kinyílt a 

szellemvilág felé, és onnan információkat kap. Döntő viszont, hogy milyen 

szellemektől kapja az információikat. Tőlem, Jézustól, csak olyan információk jönnek, 

amelyek legalább magjukban megtalálhatók az evangéliumokban. Én, Jézus, soha nem 

ígérek olyat senkinek, ami nem jön be. 

Leányoddal kapcsolatban pedig azt tudom ajánlani, hogy valamelyik pedagógussal, 

pszichiáterrel beszéld meg teendődet, mert Én, Jézus, ritka kivételektől eltekintve, nem 

tartom jónak, ha kihagytok bizonyos természetadta lehetőségeket. A szerepeket kiosztó 

Isten tervében azért vannak pszichológusok, pedagógusok, hogy használjátok őket 

olyankor, amikor tudásukra, ismereteikre szükségetek van. 



2. Szívedben van szeretet gyermeked iránt, de idegileg már nagyon elfáradtál e 

téren. Ez nem meglepő! Te a legjobbat akarod gyermekednek, s a szeretet pontosan 

ennyit jelent! Problémád inkább a hogyan-nal van. Ennek csiszolása olyan életfeladat, 

amelynek naponta kell újra és újra nekilátnod. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETÉVEL!  « 

2845. MIVEL KELL FOGLALKOZNOM? 

Kérdező: 

1. Kell foglalkoznom a levelemben említett könyvekkel? 

2. A Mária által küldött segítségkérő sugallattal kell foglalkoznom? 

3. Mi a véleményed rólam? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ma nagyon sok könyv lát napvilágot, és ezek a könyvek sok okos gondolattal 

foglalkoznak. De úgy van ezekkel a könyvekkel is, mint az orvossággal, amely csak 

megfelelő adagban és megfelelő feltételek mellett orvosság, különben méreg. 

„Megfelelő adagban és megfelelő helyen” akkor van minden olyan könyv, amely a 

szellemi világgal foglalkozik, ha valaki ismeri evangéliumaimat, és ezekhez méri az 

olvasottakat! Ez még a BIBLIÁRA is vonatkozik! 

A könyvekre is áll a kijelentésem: Legyetek okosak, mint a kígyó, és óvakodjatok! 

2. Anyám, Mária, engedélyt kapott arra, hogy figyelmeztessen és kérjen titeket. 

Ezért nagyon helyénvaló e kérdés: „Anyám, mit segítsek?!” 

Amíg a zarándokhelyeken ez a mottó: „Anyám, segíts!”, addig a jelen korotok 

Mária-jelenéseinek lényegét nem értettétek meg. E jelenések azért vannak, hogy 

feltegyétek magatoknak e kérdést: „Anyám, mit segítsek?!” Csak és kizárólag erre 

valók a mai Mária-jelenések! 

3. Ha valóban érdekel az, hogy mi a véleményem rólad, akkor vállalj komoly 

reggeli és esti imát. Ha saját szavaiddal elmondod reggelenként, hogy mit és hogyan 

akarsz tenni az elinduló napon, ha esténként jelenlétemben átgondolod azt, amit reggel 

megbeszéltél Velem, Jézussal, akkor tudni fogod, hogy mi a véleményem rólad. 

Általánosságban nem adhatok véleményt rólad, mert minden jóra képes vagy 

Velem, Jézussal, és minden rosszra képes vagy Nélkülem! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2846. GYÖTÖR A HONVÁGY! 

Kérdező: 

1. Honvágy gyötör Erdély után. 

2. Kiteljesedhet valaha az életem? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



Az égi honvágyat tükrözi a földi honvágy. Mielőtt megszülettél, azért születtél 

Erélybe, mert láttad, hogy ott tudod legjobban teljesíteni azt a küldetésedet, amelynek 

következtében megtörténhet benned az az újjászületés, amiről azt mondtam, hogy e 

nélkül nincs Mennyország senki számára (János 3:3)! 

Amikor valakiben állapotszerűen fáj szülőföldjének elhagyása, akkor tudnia kell, 

hogy akkor, amikor vállalta ezt az elhagyást, vétkezett! Ennek a véteknek jóvátételéhez 

nem feltétlenül szükséges visszamennie a szülőföldre, de igenis szükséges e lépéséért 

Istentől bocsánatot kérnie, és szükséges az, hogy bármilyen fájdalommal is jár, vállalja 

szeretetben és szeretetből a helytállást ott, ahol jelenleg él! Csak így remélheti, hogy 

saját testében újjászületve elnyeri az örök boldogságot! 

2. Az előző pontban, már e második kérdésedre is megadtam a választ. Igen, mert 

nincs jóvátehetetlen lépés a Földön! Tehát mindenki számára van lehetőség arra, hogy 

kiteljesedjék, ha élő hittel, nagy bizalommal és tiszta szeretettel vállalja azt a 

szeretetáldozatot, amit pillanatnyi körülményei elvárnak tőle. A földi élet soha 

senkinek nem lehet Mennyország sem Erdélyben, sem másutt! Csupán arról lehet szó, 

hogy különböző helyeken, különböző okok miatt fáj valakinek a lelke! 

Azt ajánlom tehát, hogy vállald a szeretet áldozatát, akár a földi élet elvesztéséig is, 

ott, ahol élsz, egyetértésben férjeddel, családoddal. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ERŐ LELKÉVEL!  « 

2847. HIÁBA SZERETEK VALAKIT NAGYON 

Kérdező: 

Nem akar teljesen elfogadni az, akit nagyon szeretek. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Vannak olyan alapigazságok, amelyeket nem lehet sem kikerülni, sem 

megváltoztatni. Az egyik ilyen alapigazság az, hogy bár mindenki tud hatni a másik 

emberre, ha akar, de ennek következménye a másik ember benső világától függ! Ez 

annyira igaz, hogy még az Isten sem tud hatni másképpen senkire, csak annyira, 

amennyire az illető akarja, engedi. 

A másik ilyen alapigazság a következő: A világon senkinek sem függ a boldogsága 

a másik embertől. Nem, mert Isten volt olyan bölcs a teremtés hajnalán, hogy minden 

embert, minden szellemi lényt Önmagára teremtett! Benne senki nem csalódhat! 

Viszont nemcsak ki van téve a csalódásnak, hanem feltétlenül és szükségszerűen 

csalódik az, aki nem Istentől várja életének boldog beteljesülését már itt a Földön! Ez 

semmiképpen sem zárja ki azt, hogy segítenetek kell egymást abban, ami Istenhez 

egyértelműbben közelebb vezet benneteket, s egymást is segítsétek és elégítsétek ki, 

amennyire erre képesek vagytok! De igenis kizárja azt, hogy boldogtalanná válhasson 

egy ember egy másik ember miatt! Minden ember csak azáltal válhat boldogtalanná, ha 

nem Isten az ő számára az abszolút első! 



Ha lehetséges lenne, hogy egy szellemi lény boldogtalanná váljon egy másik 

szellemi lény miatt, akkor Isten lenne a legboldogtalanabb szellemi lény a világon. 

Márpedig tudott dolog, hogy Istennél boldogabb lény nem létezhet. Ebből az is 

logikusan következik, hogy csak Istenben lehet boldog minden szellemi lény, mivel 

mindenki Istenre teremtődött! 

Mindaddig, amíg úgy gondolod, hogy annak megváltozása, akit annyira szeretsz, 

teszi lehetővé a te boldog beteljesülésedet, óriási tévedésben vagy! Tudom, hogyha 

hitben nem fogadod el, akkor mindaddig hiába mondom, ameddig ezt meg nem 

tapasztalod, s azt is tudom, hogy meg fogod tapasztalni, ha nagyon akarod. De azt is 

tudom, hogy nagyon fogsz csalódni! 

Drága Gyermekem! Számodra nem elég, hogy megértselek. Nagyon fontos lenne, 

ha te is igyekeznél megérteni Engem, a te Jézusodat! 

Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!  « 

2848. ÉLETSORSUNK ALAKÍTÁSÁRÓL 

Kérdező: 

Gyermekünk állapotáról és saját küldetésünkről kérdezünk. 

HANG: 

 » Drága, drága Gyermekeim! 

Amíg médiumom hallgatta kazettátokat, gyakran kellett könnyeivel küzdenie, 

mivel ő is ember, érző ember. 

Én, Jézus, aki bár tökéletes ember és tökéletes Isten is vagyok, szintén úgy 

szemléllek benneteket, mint valóságos ember, de istenségemet, éppen miattatok, már 

nem tudom Magamon kívül helyezni. Így hát, nemcsak mint ember, hanem úgy, mint 

Isten is mondom azt, amit mondok! 

Külön-külön saját életetekről és külön gyermeketek életéről kell szólnom pár szót. 

A saját életetekkel kapcsolatban tudnotok kell, hogy nem a földi születésetekkel 

kezdődött életetek! Nektek is vállalnotok kellett egy olyan életsorsot, amely olyan 

életgörcsöket cipel magán, melyek csak Általam, Velem és Bennem oldhatók fel. 

Az a szívós ragaszkodás, amelyet a kínai orvosnővel kapcsolatban tanúsítottatok, 

azt igazolja, hogy hűségesek akartok lenni meggyőződésetekhez. De ez a meggyőződés 

egyáltalán nem biztos, hogy azonos az Enyémmel, a ti Jézusotok meggyőződésével! 

Ezért is csalódtatok ebben az orvosban! Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy a 

megtérést, tehát az Engem-elfogadást, vagyis Jézus elfogadását, semmi meg nem 

előzheti, semmi nem pótolhatja! 

Ti valóban, mint a tengercsepp a tengerrel, kapcsolatban álltok a 

VILÁGMINDENSÉGGEL, a nagy Univerzummal, s rendelkezésetekre áll mindaz, 

amit KIMERÍTHETETLEN SZERETETENERGIÁNAK neveztek. – Ez nem más, 

mint maga az Isten! – 



De a földi élet nem arra való, hogy ezt a kimeríthetetlen szeretetenergiát a 

mulandó, szinte nevetségesen rövid ideig tartó testi egészségre koncentráljátok, mintha 

ez lenne a CÉL, Isten pedig az eszköz. 

Nem! Isten a CÉL, és minden más eszköz arra, hogy Én, Jézus, egyre tisztultabban, 

egyre egyértelműbben tudjak bennetek, mint ÚT, élni! Vagyis a nemártás, 

megbocsátás, segítés szent háromsága az, amivel azt a rövid időt ki kell töltenetek, ami 

a földi életet jelenti. Így kell naponta egyre közelebb kerülnötök ahhoz a pillanathoz, 

amely pillanat átvált a színről színre látásba. Amíg azt tartjátok a CSÚCSNAK, hogy 

gyermeketek egy mulandó egészséget kapjon, amely óriási felelősséget is rak vállaira, 

addig nem tudjuk megérteni egymást. Nem egészségre születtetek a Földre, hanem 

szeretetre! 

2. Most gyermeketekről szólok pár szót. 

Az ő élete sem mostani földi születésével kezdődött! Ő is hozott magával egy 

olyan sorsvonalat, amelynek alapján lehetővé vált számára lelkének további fejlődése. 

Az a röpke pillanat, amelyet ti földi életnek neveztek, nem a testi gyógyulás által 

teljesedik be Szándékom, a ti Jézusotok szándéka szerint, hanem azáltal, hogy 

felvállaltok Engem, Jézust, abban az életállapotban, amelyben vagytok! Ennek lehet 

következménye a testi gyógyulás is, de ez egyáltalán nem érinti a lényeget, mert a 

Földön minden egészség csupán időszakos. 

Újra mondom tehát, nem egészségre teremtődtetek, hanem szeretetre! Az viszont 

egészen biztos, hogy aki szeret, az egyre egészségesebbé válik. Ez akkor is igaz, ha a 

testi fogyatékossága nem szűnik meg. 

Nagy tévedésben van az, aki úgy gondolja, hogy minél egészségesebb testileg 

valaki, annál jobban tud szeretetben fejlődni. Nem. Egy zongoraművészt nem a 

rendelkezésére álló zongora teszi művésszé. Ő egy elhangolódott zongora mellett is 

művész, csupán e művészetét nem tudja kifelé érvényre juttatni! Így van a lélek a beteg 

testtel kapcsolatban! 

Összefoglalom tehát az eddigieket. 

Mindannyian olyan sorsvonalat hoztatok magatokkal születésetekkor, amelyben át 

kell alakítanotok gondolkodásotokat aszerint, ahogy Én, Jézus, ezt elmondtam és 

bemutattam nektek az evangéliumaimban. 

A szeretetben való növekedést akadályozó megkötözöttségeiket – ezek egyik 

legnagyobbja a vérségi megkötözöttség – törekednetek kell leoldanotok magatokról 

azzal a biztos meggyőződéssel, hogy nem mulandó egészségre, hanem soha véget nem 

érő szeretésre vagytok teremtve. 

A legnagyobb jót nem akkor teszitek egymásnak, ha mulandó értékeket – ilyen az 

egészség is – állítotok CÉL-ként magatok elé, hanem Engem, Jézust! 

Aki Engem, Jézust, befogad az életébe, az naponta foglalkozik evangéliumaimmal, 

tehát tanításommal, és a gyakorlatban soha nem akar senkinek ártani, mindig 

mindenkinek meg akar bocsátani, és segíteni akar ott, ahol erre lehetőséget kap. 



Ha elfogadjátok szavaimat, akkor mindannyian egy örökkévalóságon át 

boldogságban fogtok élni egymással és Velem, Jézussal, abban az Istenben, Aki maga 

a SZERETET! 

Megáldalak benneteket SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2849. KISEBBSÉGI ÉRZÉSTŐL SZENVEDEK 

Kérdező: 

Erős bennem a kisebbségi érzés. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Egy olyan helytelen hiúsági görcs van benned, amelyet rajtad kívül senki nem tud 

feloldani. Többször és nagyon komolyan át kellene élned, hogy te se jobb, se rosszabb 

nem leszel attól, amit az emberek rólad gondolnak. Amíg az emberek elvárásainak 

akarsz eleget tenni, addig Én, Jézus, nem tudok megfelelő helyre kerülni a szívedben. 

A szíved szeme a hited! Ha jobban rányitod szíved szemét arra, hogy nem az a 

lényeg, milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy, akkor oldódni fog benned ez a 

görcs. 

Nincs a világon olyan közösség, nincsenek olyan emberek, akik között ne lenne 

kisebbségi érzésed mindaddig, amíg ezt magadban fel nem oldod!Adj hálát, hogy 

olyan körülmények között élsz, amelyek leleplezik benned azt, hogy mennyire nem a 

lényegre teszed életedben a hangsúlyt. A Lényeg Én, Jézus, vagyok! 

Ha megaláztatás ér, akkor még jobban kell hálálkodnod, mert tanításom világosan 

elmondta nektek, hogy aki magát megalázza, azt fel fogják magasztalni. De aki arra 

törekszik, hogy felmagasztalják, azt feltétlenül megaláztatások fogják érni. 

Neked nem olyan különleges emberekre van szükséged, akik kisebbségi érzésedet 

kielégítik különböző dicsérő szavakkal, hanem Rám, Jézusra, van szükséged. Vagy 

inkább így mondom: Arra van szükséged, hogy Engem, Jézust, vegyél észre 

magadban, és gyakran adj hálát azért, mert te az Én egyetlenem vagy! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2850. KÉT ÁLMOMRÓL 

Kérdező: 

1. Két álomról kérdezem a HANG-ot. 

2. Rövidlátó vagyok. Javulhat ez? 

3. Jézus képe látható a fehér falon, ha a negatívját nézzük? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az első álmod, amelyben vízzel kerülsz kapcsolatba, azt tudatja veled, hogy 

rendszeres benső tisztulásra szorulsz. Ehhez a tisztuláshoz minden rendelkezésedre áll, 



de neked vállalnod kell, hogy elmerülj benne! Nem elég a felszín, nem elég a látszat! 

Fontos az elmélyedés! 

A másik álmod, amelyben olyan kaput láttál, amelyen Mária alakját vélted látni, 

azt akarja tudatni veled, hogy az ég angyalai, élükön Máriával, számodra a 

Mennyország ajtaját jelenik. Nemcsak arról van szó, hogy egyedül nem vagy elég 

magadnak, hanem arról is, hogy ŐK szinte állapotszerűen hatnak rád, és erősítik 

benned azt az égi honvágyat, amelynek hatására a földi életednek is megfelelő értelmet 

tudsz adni. 

Hidd el, az emberek általában nagyon sok fölösleges dologgal foglalkoznak, s nagy 

kegyelemnek kell tartanotok, ha az égiek segítségére felfigyelhettek. 

2. A rövidlátás akkor is javulhat, ha karmikus. A javulás legbiztosabb útja az, ha 

valaki megelégszik a benső, a lélek világában működő angyalok irányításával. Ha ők 

tapasztalhatják, hogy bíztok bennük, akkor segíthetnek abban is, hogy a külső 

tájékozódásotok javuljon. De a fontos a belső látás! 

3. Az a bizonyos jézusi arc, ami megjelenik a falon olyankor, amikor egy bizonyos 

pontra koncentráltan figyelsz, nem rendkívüli, és nem csoda. Ez a külső 

látásmechanizmusnak természetes velejárója. Arra mindenképpen jó, hogy Rám, 

Jézusra, irányítsa gondolataitokat. De az, aki megreked csupán e mechanizmus 

érdekességénél, ettől nem lesz lelkileg gazdagabb. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2851. SZEXUALITÁSRÓL ÉS MÁSOKRÓL 

Kérdező: 

1. A házasság előtti nemi élet a felelősség hiánya miatt bűn? 

2. Tanáraimról, tanítóimról kérdezem a HANG-ot. 

3. Hogyan kell ezt érteni: „Szeress, és tégy, amit akarsz!” 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A házasság előtti szexualitásban többről van szó, mint felelősség hiányáról. Bár 

természetesen arról is. A házasság előtti szexuális élet olyan fegyelmezetlenségről, 

olyan önuralomhiányról ad hiteles bizonyítékot, amely a pillanatnyi testi élvezetet 

fontosabbnak tartja, mint a másik személyiségét, tehát az önzésnek olyan 

megnyilvánulása, amely egész életre szóló nyomot hagyhat a partnerek lelkében. Ha 

nem így lenne, akkor nem kellene titkolni. Ott viszont, ahol már az intimitását sem 

veszik komolyan, nem is emberi szexualitásról, hanem állati párzásról van szó. 

Gondolj csak azokra a gátlástalan, nyilvános csókolózásokra, amelyek messze túl 

vannak a jó ízlés határán. Nincs olyan anya, akit ilyen pózban szeretne látni gyermeke, 

nincs olyan leány, akit ilyen pózban szeretne látni az édesanyja. 

Az emberi természet ellen vét az, aki már akkor elindítja egy folyó folyását, 

mielőtt a medret kiépítette volna! Az emberi természet és az emberben lévő állati 



természet nem ismeri a kompromisszumot. Vagy az egyik uralkodik a másokon, vagy a 

másik az egyiken! 

Legyetek fegyelmezettek, mert semmi sincs elrejtve, ami ki ne tudódnék! Tudnod 

kell, hogy ma azzal dicsekszik sok ember, amit szégyellnie kellene (paráznaság), és azt 

szégyelli, ami dicsőségére válna (jézusi tanúságtevés)! 

2. Semmiképpen nem mondok véleményt senkiről, semmiképpen nem adok ki 

senkit senkinek, hacsak nem önmagát akarja valaki jobban megismerni. De az ilyen 

embernek is inkább a megismerés útját mondom el, amelyet neki kell végigjárnia. 

Különben is, változékonyak vagytok. A ma megállapításai rólatok, nem biztos, hogy 

holnap még érvényben lesznek! 

3. Szeretni annyit jelent, mint azt a jót akarni másnak, amit Én, Jézus, elmondtam 

és bemutattam nektek. Ez a szándék már önmagában képtelen elviselni szeretetlen, 

önző eszközök használatát! 

Ha tehát valaki azzal a szeretettel akar szeretni valakit, amely szeretet az Én 

szeretetem benne, az csak olyan „bármit” tehet ilyenkor, ami Velem, Jézussal, 

harmóniában van! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2852. MI A TERVE ISTENNEK VELEM 

Kérdező: 

1. Nem tudok mit kezdeni az életemmel. 

2. Mi a konkrét feladatom? 

3. Lesz-e valaha társam, akivel boldog lehetek? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Azt írod leveledben, hogy általánosságban te is tudod, mit kell tenned, de ez az 

általánosság nem elégít ki. Ez tehát azt jelenti, hogy bár tudod, hogy a szeretetben kell 

növekedned, de azt már nem vállalod, hogy felelősséget is végy magadra. Úgy 

gondolod, hogy Én, Jézus, vállaljak felelősséget döntéseidért. 

Drága Gyermekem! Ez az engedelmeskedtetés Nálam, Jézusnál, nem megy! Én, 

Jézus, is csak Magamért vállaltam felelősséget, amikor emberként közöttetek éltem, de 

értetek nem! És ez így lesz az idők végezetéig! 

2. Ha te reggel időt adsz magadnak arra, hogy elgondolkodj az elinduló napodon, s 

használva a józan eszed mellett azt a bölcsességet is, amit naponta biztosít számodra a 

Szentlélek, ha igénybe veszed angyalaim segítségét, és úgy indítod el napodat, mintha 

az lenne földi életed utolsó napja (az is, mivel megismételhetetlen!), akkor nem kérnél 

konkrétumot, mert ott látnád magad előtt azt. 

Ha azt mondod, hogy nem tudsz mit kezdeni az életeddel, akkor ezzel burkoltan 

azt is mondod, hogy nem tudsz mit kezdeni az eszeddel, a szíveddel. Az eszeddel 

gondolkodni kell, a szíveddel pedig szeretni. 



Miről kell gondolkodnod? Hát Rólam, Jézusról, kettőnk kapcsolatáról. El kell 

kezdened olvasni olyan könyveket, amelyeknek tartalmát másokkal meg tudod 

beszélni. Meg kell keresned azokat, akikkel szót tudsz érteni. Ha csak egy olyan 

ismerőst találsz, akivel el tudsz beszélgetni, Én, Jézus, már ott vagyok közöttetek 

(Máté 18:20)! 

Ha Velem gondolkodsz, akkor feltétlenül meg fogod látni azokat a konkrét 

feladatokat, amelyek rád várnak! 

3. Soha nem lesz olyan társad, akivel boldog tudnál lenni! Legalábbis azt a 

boldogságot, amire szíved vágyakozik, nem tudod megtalálni senkiben a világon! 

Nem, mert Isten mindenkit arra teremtett, hogy minden ember a saját lelkében tanulja 

meg meglátni a boldogító Istent! Isten minden szellemi teremtményében csak 

boldogító módon tud jelen lenni! A boldogság tehát elsősorban LÁTÁS kérdése! 

Mindenki azért született a Földre, hogy önmagán belül felismerje a boldogító 

Istent. Ha ez megtörtént, akkor megtörténik az az újjászületés, amelyről azt mondtam, 

hogy ez feltétlen feltétele annak, hogy valaki az örök boldogság megélője legyen 

(János 3:3)! 

Megáldalak a BOLDOGÍTÓ LÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2853. MAGAMON ÉS MÁSOKON SZERETNÉK SEGÍTENI! 

Kérdező: 

1. Nem tudom állandósítani szívemben Jézus jelenlétének élményét. 

2. Alkoholista férjemen tudok-e segíteni? 

3. Idős szüleim békétlenségén tudok-e segíteni? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az élmények nem konzerválhatók! Ha már volt tapasztalatod arról, hogy benned 

élek, akkor a továbbiakban ezt hittel kell tovább éltetned magadban! 

Ami egyszer megtörtént, azt igazán nem nehéz később elhinned, hogy megtörtént. 

Így a hited viszi tovább benned azt az erőt, amely a tapasztalat területén 

elhomályosulhat ugyan, de hitben mindig felerősíthető! 

Én, Jézus, soha nem kérek olyan hitet tőletek, amelyet bizonyos tapasztalatok alá 

ne támasztanának. Ilyen hitet csak evilági hatalmasságok kérnek tőletek 

engedelmeskedtetés címén. 

Miután már volt megtapasztalásod, higgy abban, hogy benned élek! Higgy, 

függetlenül attól, hogy mit érzel! 

2. Alkoholista férjeden való segítés kapcsán megadom egy papom címét, akivel 

kapcsolatba tudsz lépni. Ha férjednél is el tudod érni, hogy felvegye a kapcsolatot e 

papommal, akkor megnyerted a férjedért vívott csatát! Ha nem, akkor is elmondhatod, 

hogy megtettél mindent, amit megtehettél az ő érdekében, tehát szívedben átélheted az 

Én békémet, a te Jézusod békéjét! Íme a cím: Halász Endre: 2111. Szada; R.K. 

Plébánia. 



3. Lélekben szabaddá kell válnod idős szüleidtől. Ez azt jelenti, hogy meg kell 

tanulnod feladatokban gondolkodni velük kapcsolatban. Tehát nem arra kell 

törekedned, hogy az ő kívánságaikat teljesítsd, hanem arra, hogy szíved békéjét 

megőrizd még akkor is, ha ők békétlenek. 

Számodra nem lehet a legfontosabb az ő lelkük békéje! Ez az ő számukra kell hogy 

a legfontosabb legyen! Neked meg kell tanulnod, hogy senkinek a benső békéje nem 

függhet mások cselekedeteitől, magatartásától! Amíg ez nem világosodik meg előtted, 

addig nem tudok megfelelő segítséget nyújtani neked! 

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

2854. VESZÉLYBEN VAGYOK? 

Kérdező: 

1. Kérem Jézus szerető bocsánatát! 

2. Nem sodortam-e veszélybe életemet a sok információ által? 

3. A tibeti lámák lelki gyakorlatáról és Bossis Gabrielláról. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Te azzal, hogy kedvemben, a te Jézusodnak kedvében jársz, az egész 

Mennyországnak öröme vagy! Ezt jó, ha tudod! 

2. Kétségtelen, hogy a szellemi táplálékokkal csakúgy, mint a testi táplálékokkal, 

vigyáznotok kell. Nem mindegy, hogy mivel lakik jól valaki. A kettő között mégis a 

nagy különbség az, hogy a szellemi táplálékok megválasztásánál a döntő a szándék! 

3. A tibeti lámák gyakorlatáról és a kedves gyermekem által közzétett 

gondolatokról is azt tudom mondani, mint általában minden olyan „eszközről”, amely 

lehetőség számotokra a szeretetben való növekedésre. Ez pedig így hangzik: Mindent 

vizsgáljatok meg, s amit az evangéliumaimmal megegyezőnek, alátámaszthatónak 

találtok, azt tartsátok meg. Igen, mert az evangéliumaimban Én, Jézus, mindent 

átadtam nektek. Részben kibontva, részben magjában. Így azok, akik vállalják azt, 

hogy átalakítják gondolkodásukat, szükségszerűen vállalják azt is, hogy 

gondolkodjanak. Aki pedig gondolkodik, az mérlegel! Aki mérlegel, annak van 

erkölcsi mérlege. Akinek pedig van erkölcsi mérlege, tehát „karbantartott” 

lelkiismerete, az feltétlenül le tudja olvasni az erkölcsi súlyát annak, amit erre a 

mérlegre tett. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2855. SZERETNÉK SZABADDÁ VÁLNI! 

Kérdező: 

Nem tudok megkötözöttségeimtől szabadulni. 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Kétségtelen, hogy olyan görcsöket hoztál magaddal a Földre, amelyek átlagon 

felüli problémává nőtték ki magukat életedben. De tudnod kell, hogy Isten plusz egy fő 

mindig abszolút többség! 

Tehát te a Győztes oldalán állsz akkor is, ha a „felszínen” lévő botlásaid, mint a 

tengeren fodrozódó hullámok, gyakran megzavarják lelked nyugalmát. Lenn a 

mélyben benned élek, és türelmesen várom, hogy elmélyülj Bennem! 

Emberi kapcsolataid hűtlenségeit neked kell felszámolnod, mivel te hoztad össze. 

A kábítószer miatt már ne nyugtalankodj, mert akkor, amikor odaadtad másnak, 

kétségtelen, hogy rosszat tettél, de ha ezt már megbántad, márpedig megbántad, akkor 

tovább már ne legyen bűntudatod, mert azt, aki kábítós, meg tudnám szabadítani, ha 

Engem elfogadna Urának, Megszabadítójának. Senki nem felel mások bűnéért, csak a 

magáéért! 

Szeretetem, a te Jézusod szeretete irántad sokkal nagyobb, mint az az erő, amely el 

akar téríteni téged Tőlem! Tudnod kell, hogy csak addig leszel nyugtalan, boldogtalan, 

ameddig át nem éled egyre jobban Szeretetemnek, a te Jézusod szeretetének, erejét, 

mely mindenkor rendelkezésedre áll. 

Sorsodat nemcsak te, de Én, Jézus, is a kezemben tartom, és semmi áron nem 

akarlak elengedni! Nagyon bízom abban, hogy részesedni akarsz győzelmemben, 

amelyet érted is megharcoltam! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

SZÍVEM SZERETETÉVEL és a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2856. SZÓLJ, URAM, HALLGAT A TE SZOLGÁD! 

Kérdező: 

Uram! Ismered gondjaimat. Kérlek, szólj hozzám! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Már születésed előtt ismertelek, és a szívembe írtalak! Ez számodra azt jelenti, 

hogy nemcsak benned élek boldogító módon, mint minden szellemi 

teremtményemben, hanem annyira speciális módon, mint senki másban! 

Az a keret, amelyet Értem vállaltál, minden gondja és nehézsége ellenére is, csak 

segítheti benned azt, hogy Velem, Aki a szívedben élek, megoszd szenvedéseidet, és 

fogadd el az Én örömömet! Mert ez az Én vágyam, kívánságom! 

Ne magadon kívül keresd a megoldást, mert körülötted inkább a pokol érzékelhető, 

mint a Mennyország! Értsd meg és hidd el: BENNED ÉLEK! Az Én erőm, a te erőd is! 

Arra törekedj, hogy mások jussanak általad kettőről háromra örömben, békében, 

erőben, vigasztalásban, szeretetben. Amennyire el tudod felejteni magadat, amennyire 

másokért tudsz élni, annyira vagyok Én, a te Jézusod, képes arra, hogy együtt éljek 

veled! 



Ne feledd: EGYETLENEM vagy! Te az örökkévalóságnak, a FÉNYNEK a 

gyermeke vagy! Ezért fontosnak gondolom, hogy minden este tedd fel magadnak e 

kérdést: „Jézusom! Ki örült ma nekem?!” Hidd el, hogyha valaki neked örült, abban 

Én, Jézus, örültem neked! 

Médiumommal nem találkoztál. Nem baj. Velem, a te Jézusoddal, bármikor 

találkozhatsz, mert soha nem tágítok mellőled. Engedd, hogy olyan gondolatok 

merüljenek föl benned, amik építenek, buzdítanak és vigasztalnak téged. E gondolatok 

mindig Tőlem valók! De kitalálni az ilyen gondolatokat neked kell, mert Én, Jézus, 

nagyon tisztelem szabadságodat, és ez gondolataidra is vonatkozik! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2857. ISTENBEN AKAROK ÉLNI! 

Kérdező: 

Szeretnék Istennek tetszően élni, és szeretném gyermekeimet felnevelni. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Két vágyadat hoztad Elém. Az első alatt te is tudod, hogy mit kell értened. Tudod, 

hogy együtt kell lennünk mindig. Ez azt jelenti, hogy te Általam, Velem és Bennem 

élsz, és Én, Jézus, általad, veled és benned élek. Ha reggel felajánlod magadat Nekem, 

ha kéred angyalaim támogatását, akkor áldásomba öltözötten éled életedet. 

A második vágyad alatt te sem és Én sem tudom, hogy mit kell érteni. Azért nem 

tudjuk, mert e kijelentés: „gyermekeimet felnevelni”, annyira általános, hogy nem 

lehet gyakorlatilag „megfogni”! 

Egyáltalán e szó: „nevelni”, csak önnevelésre alkalmazható. Gyermekeidnek sok 

mindent elmondhatsz, sok jó tanácsot adhatsz, de erkölcsi nevelést, tehát azt, hogy azt 

lássák és fogadják el belülről jónak, amit te mondasz, ezt nem tudod megtenni. 

Te csak addig vagy az anyjuk, amíg joggal belőled élnek. Utána már lejárt anyai 

szereped, s neked tovább is arra az egyetlen vágyadra kell koncentrálnod, hogy 

Istennek tetszően élj! 

Hidd el, ez az egyetlen vágy, amiért élned kell, és emellett sem most, sem a 

jövőben nem lehet egy másik! Csak így tudod megőrizni szíved nyugalmát, és így 

teszed a legjobbat gyermekeidnek is! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2858. SOK BAJ VAN GYERMEKEMMEL 

Kérdező: 

1. Gyermekem kisebbségi érzéssel küzd. 

2. Gyermekem állandóan náthás. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



Először rólad kell szólnom pár szót. Te, bár tudod, hogy gyermeked már nagylány, 

mégis úgy gondolod, hogy gyerek! Szinte képtelen vagy lehetőséget adni neki arra, 

hogy felelős személlyé válhasson. Úgy gondolod, hogy az ő élete a te kezedben van, és 

azok a tünetek, amelyeket felfedezel rajta, csak általad szüntethetők meg. Nélküled 

semmiképpen! Ez nem így van. 

Te magaddal hoztál egy olyan önértékelést, amely jelenleg abban mutatkozik meg, 

hogy leányod életének megoldását is magadból kiindulva képzeled el. Mindaddig, 

amíg nem vállalod a gondolkodás-átalakítást, érdemben nem tudok hozzáférni 

lelkedhez. 

A gondolkodás-átalakítás módja az, hogy olvasod és átelmélkeded 

evangéliumaimat a Bibliában. Tehát nem az egész Bibliát mondtam, hanem 

kifejezetten csak az evangéliumaimat. Ezekben mondom el tanításomat, s ezekben 

találod meg életem főbb mozzanatait, amelyek tanúságul és tanulságul szolgálnak 

neked is és az egész világnak is! 

Leányod elsősorban az Én leányom, a te Jézusod leánya! Isten mindenkit 

Önmagára teremtett, tehát leányodat is! Leányodnak is Velem, Jézussal, kell élő 

kapcsolatba kerülnie! 

Sem kisebbségi érzését, sem allergiáját nem képes leoldani magáról Nélkülem! 

Leányod is és te is Nélkülem SEMMIK vagytok! Sőt! Rosszabbak, silányabbak, 

mint a semmik! De Általam, Velem és Bennem MINDEN vagytok! 

Leányod tehát akkor jár a legjobban, ha le tudsz oldódni róla. Ennek a 

leoldódásnak már a gyermek születésével el kellene kezdődnie! Ez a leoldódás abban 

nyilvánul meg, hogy a szülő látva gyermeke szabadságának határát, sem át nem lépi 

azt, sem nem engedi, hogy a gyermek azt átlépje. E szabadsághatár egyre tágul! Sajnos 

sok szülő ezt nem képes felmérni helyesen, s így önmagának és gyermekének egyaránt 

gyakran kárára van! 

Többször említed leveledben, hogy leányod még gyerek. Tévedésben vagy! Ő 

olyan felelős személy, aki tud vétkezni, és tud jót cselekedni. Senki nem élheti meg 

őhelyette az ő életét! 

Mindkettőtöket mérhetetlenül szeretlek, de nem együtt, hanem külön-külön! 

Nagyon szeretném, ha megértenél! Nem Magam miatt, hanem magatok miatt! 

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

2859. ADJ BÖLCSESSÉGET, URAM! 

Kérdező: 

1. Hogyan induljak el? Hogyan szabaduljak adósságaimtól? 

2. Gyermekeimmel, férjemmel milyen álláspontom legyen? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Higgadtság, nyugodtság! Nincs szó a világ összedőléséről! A te világod 

összedőléséről sincs szó! Amikor valaki átadja magát kontroll nélkül a jövője 



elgondolásának, akkor inkább kap szerepet a fantázia, mint a józan ész. Azt sem tudod, 

hogy a holnapot megéred-e! Hidd el, bőven elég a mának a maga baja. A holnap majd 

gondoskodik magáról (Máté 6:34)! De érdemes elolvasnod az előtte lévő igehelyeket 

is! 

A problémákat nem egyszerre és gyorsan, hanem darabjaira szedve és nyugodtan 

lehet csak megoldani. Sem a menekülés, sem az azonnali és mindent elrendezés nem 

vezet sehová! 

Kétségtelen, hogy mindenkinek felelnie kell döntéseiért és tetteiért, és magára kell 

vállalnia ezek  következményét. A Földön az emberi élet ilyen! De az, aki tudja, hogy 

Én, Jézus, benne élek, az azt is tudja, hogy érte élek benne, tehát feltétlenül javára 

fogom fordítani még botlásait, butaságait is! Az elcsüggedésre tehát az enyéimnek 

soha nincs oka! 

Akkor vagy az Enyém, ha Velem indulsz el reggelenként utadra, és napközben is 

többször eszedbe jutok! Este pedig Tőlem, a te Jézusodtól, kéred magad számára az 

éjszakai nyugalmat. 

2. Férjeddel, gyermekeiddel szemben olyan legyen az álláspontod, amilyet ők 

javasolnak neked! Csak annak van gyakorlatilag értelme, amit meg tudsz beszélni 

velük, amiről meg tudod szerezni az ő elgondolásukat. Minden emberi, sőt még az 

Istennel való kapcsolatotok is akkor életszerű, ha nem egyoldalú! Légy alázatos, és 

megtalálod szíved nyugalmát! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

2860. IZGAT A JÖVŐ! 

Kérdező: 

Egyre izgatóbb számomra a jövőm! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Azért vagy gondolkodó ember, hogy tudd felmérni azt az utat, amely még a 

látóhatáron belül előtted áll. Azon túl már inkább fantáziálás, semmint gondolkodás, 

foglalkozni a jövőddel. 

Boldog ember az, aki komolyan meg tudja szívlelni Máté 6:34-et és az előtte 

olvashatókat. Igen, mert a biztos jelen benső békéje nem függhet a bizonytalan jövőtől. 

Arról pedig, hogy jövőd mennyire bizonytalan, nem kell külön előadást tartanom. Azt 

sem tudod, hogy a holnapot megéred-e! 

Légy továbbra is józan és megfontolt! Hidd el, hogy Én, Jézus, veled vagyok, és 

érted vagyok veled, benned! Ennél többet és jobbat nem kívánhatsz! Ennél több és 

jobb nincs is! 

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 



2861. TESTVÉREMRŐL, MAGAMRÓL, NAGYANYÁMRÓL 

Kérdező: 

1. Meggyógyul-e valaha testvérem? 

2. Magamról és nagyanyámról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Aki nem akarja használni az eszét, az szükségszerűen bódulatot keres. Amíg 

valaki józan, addig tudja azt, hogy a földi élet poklát nagyon nehéz józanul elviselni. 

Ezt még felfokozza az a fantáziálás, amelyre különösen hajlamos az, aki a szembesülés 

helyett inkább menekülni akar. A megoldást el lehet mondani egyszerűen is és 

komplikáltan is. Egyszerűen egy hangzik: Isten boldogító módon él szellemi 

teremtményeiben, tehát abban is, aki a bódulatot keresi. Komplikáltan így hangzik: 

Lásd meg magadban a téged boldogítani akaró Istent! Ez azért tűnik komplikáltnak, 

mert nem csupán egy kijelentést tartalmaz, hanem ellentmondást nem tűrően feladatot, 

egy életre szóló feladatot ad! 

Előbb-utóbb mindenki meggyógyul. Mondhatom tehát, hogy ez csupán idő 

kérdése. De ez az idő évezredeket is jelenthet! 

Neked feladatod az, hogy imáiddal olyan energiát sugározz testvéred felé, amely 

rövidíteni tudja az előbb említett időt! 

2. Amíg arra törekszel, hogy a jelen körülményeiddel megelégedve tudd a szolgáló 

szeretet áldozatos útját járni, addig a FÉNY gyermeke vagy, és Én, Jézus, jól tudok 

világítani másoknak is általad! 

3. Nagyanyád szenvedései is alkalmul szolgálnak számára ahhoz, hogy nagyobb 

hatékonysággal készüljön a Velem, a te Jézusoddal és természetesen az ő Jézusával 

való találkozásra. Én, Jézus, nagyon várom e találkozást veletek! 

Fontosnak tartom felhívni a figyelmedet arra, hogy ne féljetek a haláltól, s ne 

éljétek meg tragédiának! Csak az tud tanúságot tenni az örökéletről, aki hisz Bennem. 

De annak kell is tanúságot tennie arról a boldog országról, ahol várlak benneteket! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2862. ELFOGADOM ISTEN AKARATÁT! 

Kérdező: 

Férjem élete, halála Isten akarata számomra is? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A halál ura Én, Jézus, vagyok! Én, Jézus, legyőztem a halált, s így soha nem 

fejeződhet be senkinek az élete olyankor, amikor számára ez ne lenne a 

legalkalmasabb pillanat arra, hogy a legoptimálisabb helyzetbe kerüljön. 

Valakinek a halála mindig próbatétel és leleplező azok számára, akik a Földön 

maradtak. Leleplezi az itt maradottakban hitük szintjét. 



Ti mindannyian halálra ítélten az örökélet várományosai vagytok. Minél 

mélyebben átéli ezt valaki, annál reálisabban tudja rendezni földi életét. Igen, mert 

megvilágosodik előtte a CÉL, és értelmének használatával ki tudja választani a naponta 

felkínált lehetőségek közül a megfelelőket, mint eszközöket a CÉL eléréséhez. 

Bármennyire is veszteségnek élitek meg bárkinek is a halálát, a halál mégis 

mindenkinek NYERESÉG! Egyetlen kivétel van. Ez pedig az, amikor valaki tudatosan 

vet véget földi életének! Ez azért kivétel, mert erőszakkal, saját maga vette saját 

kezébe további sorsát. Mintegy kiragadta azt a szerető Isten kezéből. Tehát olyan 

területen helyezte magát Isten helyébe, amely területen soha nem lehet isten! 

De az öngyilkosokkal kapcsolatban is tudnotok kell, hogy a Földön maradottak 

csak nyerhetnek ezzel is, ha istenszeretők! Azt is tudnotok kell, hogy képtelenek 

vagytok egyértelműen megítélni azt, hogy ki mennyire volt beszámítható akkor, 

amikor földi életének véget vetett. Az emberi sorsok megítélésében legyetek mindig 

nagyon óvatosak! 

Férjed kapcsolata kegyelmi szinten nem szakadt meg veled. Ő is részévé vált 

annak a nagy egésznek, amely jó sugallatokkal akar tovább is segíteni téged a CÉL 

felé! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

2863. EGYÜTT AZ ÚRRAL! 

Kérdező: 

Veled akarok járni, Uram! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Szándékod és döntésed nagyon szívemnek való! Földi és Földön túli életeteknek 

értelme Én, Jézus, vagyok. Örömmel kezdek veled párbeszédet, ha hiszed azt, hogy 

minden olyan gondolat, amely épít, buzdít és vigasztal téged, az Tőlem, a te Jézusodtól 

származik! 

Nem kell tehát hegyeket mozgató hit ahhoz, hogy valakivel párbeszédet tudjak 

folytatni. De igenis, kell hinned Bennem, Jézusban, aki nem rajtad kívülről akarlak 

boldogítani téged, hanem benned élve várom, hogy Felém, Hozzám fordulj! 

Ne félj! Mindennemű félelemnek a szolgáló szeretet a legtökéletesebb 

megsemmisítője. Ha igyekszel másokért élni, másokat kettőről háromra juttatni, nem 

anyagilag, hanem lelkileg, szellemileg, akkor feltétlenül biztos lehetsz abban, hogy Én, 

a te Jézusod, beszélek hozzád olyankor, amikor egyes szám második személyben olyan 

gondolatokat engedsz magadban felmerülni, amelyek építenek, buzdítanak és 

vigasztalnak téged! 

Nagyon szeretlek! Várom mindig a találkozást veled! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 



2864. EGY ÁLMOMRÓL 

Kérdező: 

Ki volt az, aki álmomban azt ígérte, hogy tovább élek? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Azok a szellemi lények, akiket ti angyaloknak, őrangyaloknak neveztek, bizonyos 

esetekben, főleg álomban, lehetőséget kapnak arra, hogy valamiképpen fizikálisan is 

közöljenek veletek bizonyos dolgokat. 

A te esetedben azt kell tudatosítanod, hogy küldetésed van olyan tanúságtevésekre, 

amelyek a földi életen túli élet mellett teszik le voksukat! 

Van élet a halál után! Van örök élet! Vannak szellemi lények! Vannak segítő 

szellemek! Tudnak rólatok odaát! Törődnek veletek! Számíthattok az égiek 

segítségére! 

Ilyen és ehhez hasonló gondolatokról kell még tanúságot tenned itt a Földön, hogy 

betölthesd küldetésedet! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2865. SOK MA A GYÓGYÍTÓ. HISZNEK EZEK? 

Kérdező: 

1. Betegségemből meggyógyulok-e? 72 éves vagyok. 

2. Isten befogad országába? 

3. Nagyon sok ma a gyógyító. Hisznek ezek? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Életed eddigi szakasza sem arra való volt, hogy testi bajaid legyenek a 

legfontosabb szempontok életedben. Eddig is és ezután is a legfontosabb az kell legyen 

életedben, hogy miképpen tudsz még növekedni abban a szeretetben, amire 

teremtődtél. 

Általában nem egészségben szoktak meghalni az emberek! Azt pedig tudod, hogy 

mindenképpen meg kell halnia mindenkinek! 

2. Vár terád a Mennyország! El van készítve számodra a hely! Tudnod kell, hogy 

hazajössz, amikor Hozzám, a te Jézusodhoz költözöl. Ettől nem félned kell, hanem 

vágynod kell erre a pillanatra! 

Én, Jézus, olyan kimondhatatlan SZERETET vagyok, Akiről a legmerészebb 

álmodban sem tudsz megfelelő fogalmat alkotni! 

Nemcsak arról van szó, hogy befogad téged a Mennyország, hanem arról is, hogy 

már most is a benned van a Mennyország. Ennek átélése mutatja meg, hogy mennyire 

tudsz hinni Szeretetemben, a te Jézusod végtelen szertetetében! 

3. Minden emberben van gyógyító erő! Sokkal nagyobb gyógyító erővel 

rendelkeztek, semmint gondoljátok! Amikor emberalakban éltem közöttetek, akkor is 



nagy szerepet játszott hitetek olyankor, amikor gyógyítottam. Most pedig különösen 

fontos ez! 

A hitnek önmagában is gyógyító ereje van, szinte azt mondhatom, hogy Tőlem, 

Jézustól, függetlenül is! Ezért mondhattam, hogy lesz olyan eset, amikor Rám 

hivatkozva fogják emlegetni a hitük által létrehozott csodákat, és Én, Jézus, ki fogom 

jelenteni nekik, hogy soha nem ismertem őket (Máté 7:22-23)! 

Bár csak három kérdésre szoktam válaszolni, de most szólnom kell a sükösdi 

médiumomról is. Ő valóban az Én médiumom, de ő is ki van téve tévedéseknek 

olyankor, amikor nem szenvedésemet mutatja meg, hanem beszél. A körülötte élők 

nem bizonyulnak hiteles kontrollnak. Egyedül evangéliumaim jelentenek hiteles 

kontrollt bármelyik médiumom számára. Minden földi halandó tévedhet! A római pápa 

is! Egyedül azok bizonyulnak hiteles mérlegnek, akik megfelelő alázattal igyekeznek 

az evangéliumaimban megfogalmazottakat életükben valóra váltani! És ha ez nem 

sikerül nekik, akkor nem másokban, hanem magukban keresik ennek okát! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2866. NEHÉZ KINŐNÖM ANYAI SZEREPEMET! 

Kérdező: 

1. Miért szerencsétlen annyira a fiam? 

2. Miért kell ima közben sóhajtozni? 

3. Miért kell sírnom Sükösdön? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Egy olyan édesanyának, aki nagy gyermekéről is azt gondolja, hogy az övé, 

nehéz megmagyaráznom azt, hogy ő már régen túl van azon, hogy anyai szerepét 

tovább élje. Saját Édesanyámat, a Szűzanyát, sem volt könnyű felvilágosítanom arról, 

hogy már neki is lejárt az anyai szerepe akkor, amikor elindultam vándortanítói 

utamra. Szinte meg kellett őt tagadnom. („Ki az Én anyám?”) Máté 12:48. 

Fiad egyáltalán nem szerencsétlen! Pontosan azt a sorsot éli, amit kialakított 

magának! De ezt nem neked, hanem neki kellene megbeszélnie Velem, Jézussal! 

Arra kérlek szeretettel, hogy igyekezz elengedni lelkedben fiadat, mert amíg meg 

vagy vele kötözve, addig sem neki, sem neked nem tudok sokat segíteni. 

Amekkora a benső szabadság bennetek, annyira tud Lelkem működni annak 

érdekében, hogy az Én békémet, a te Jézusod békéjét, átélhesd szívedben (2Kor. 3:17). 

Tudomásul kell venned, hogy már régen nem vagy felelős fiadért! 

2. Nem kell sóhajtoznod sem neked, sem másnak, amikor imádkoztok. Önuralom 

és hit kérdése az egész. Önuralom, mert eddigi életed folyamán már meg kellett volna 

tanulnod uralkodni érzelmeid felett. Hit kérdése pedig azért, mert annak szívét béke 

tölti be, aki elhiszi, hogy amikor imádkozik, akkor lelkét Istenhez emeli. 



3. Sükösdön valóban van sírnivalótok! Aki szívével szemléli azt a szenvedésemet, 

amelyet kimutatok médiumom által, az bizony nagy lelki fájdalmat tud átélni, nagyon 

együtt tud szenvedni Velem, Jézussal! 

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

2867. MI A HIBÁIM GYÖKERE? 

Kérdező: 

1. Édesanyámmal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

2. Miért nem tudok kialakítani megfelelő párkapcsolatot? 

3. Mi a legnagyobb hibám? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Édesanyáddal kapcsolatban azt kell mondanom, hogy mindenki beteg, aki annak 

gondolja magát. Édesanyád is! A pszichikai betegségek szinte állapotszerűek a Földön! 

Ezt nemcsak jó, ha tudod, de fontos is tudnod! Az imádságon kívül semmi tudatos 

terápiát nem tudok ajánlani. Nem azért, mert nem lenne másra szükség, hanem azért, 

mert az imádság mellett, az imádság következményeképpen, a többi természetszerűen 

adódik majd. 

2. Jó volna, ha nem helyeznél nagy hangsúlyt a párkapcsolat kialakításra. Azért 

mondom ezt, mert semmiféle párkapcsolat kialakítása nem tett még senkit boldoggá! 

Sokkal inkább hosszabb-rövidebb ideig tartó bódultságot eredményez kivétel nélkül 

minden párkapcsolat, semmint boldogságot. 

Tudnod kell, hogy minden párkapcsolat, kivéve az Istennel kialakított kapcsolatot, 

a mulandóság területére tartozik csupán! Az pedig, ami a mulandóság jegyét hordozza 

magán, képtelen boldogítani azt, aki örök értékek megélésére teremtődött! 

Nem hiba tehát benned, hanem kegyelmi józanság, amely nehezíti benned a 

párkapcsolat kialakítását. Hidd el, szeretlek Én, a te Jézusod, téged annyira, hogy 

küldenék melléd olyat, akire lelkileg szükséged volna ahhoz, hogy boldog légy, ha ezt 

fontosnak tartanám! 

3. Alakíts ki magadnak rendszeres reggeli és esti imát. Ha ezt teszed, akkor olyan 

önismeretre jutsz, hogy meg tudod kapni naponta arra a kérdésedre a választ, amit e 

harmadik pontban feltettél Nekem, Jézusnak. Veled és érted mindent megteszek, de 

helyetted semmit! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2868. MIT TEGYEK FÉRJEMÉRT? 

Kérdező: 

1. Nem vagyok elég jó a férjemnek. 

2. Férjem fel akarja akasztani magát. Igaz ez? 

3. Mit tegyek férjem érdekében? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Valóban nem vagy elég jó a férjednek! Ennek egyszerű magyarázata az, hogy 

férjed a lelke mélyén ráérzett arra, hogy földi teremtmény képtelen őt boldoggá tenni. 

Természetesen ennek nem az a logikus következménye, hogy tőled várjon valami 

különleges alkalmazkodást, még kevésbé az, hogy bódulatba menekül, hanem az, hogy 

odafordul Hozzám, Jézushoz! Amíg ezt nem teszi, addig úgysem tudja megtalálni 

nyugalmát. Akkor főleg nem, ha felakasztja magát! 

2. Azok, akik öngyilkossági gondolatokkal foglalkoznak, bármilyen állásban is 

vannak, bármilyen is róluk másoknak a véleménye, a lelkük mélyén gyáva és hitetlen 

emberek! Gyávák, mert a szembesülés helyett a menekülést választják, és hitetlenek, 

mert gondjaikat nem Velem, Jézussal, akarják megoldani, hanem Nélkülem akarnak 

boldogulni! 

3. Ha élesen akarok fogalmazni e harmadik kérdésedre, akkor azt kell mondanom, 

hogy lelked mélyén hagyd magára férjedet. Ha finoman akarom kifejezni Magamat, 

akkor azt kell mondanom, hogy lélekben tedd magadat szabaddá tőle. Ezt úgy éred el, 

hogy megérteted magaddal: csak magadért felelsz! Neked nem férjedhez, hanem 

Hozzám, a te Jézusodhoz, kell alkalmazkodnod! 

Mindaz, aki bárkit jobban szeret, mint Engem, az nem méltó Hozzám (Máté 10:37-

38)! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

2869. SZERETNÉK VÉGLEG MEGTÉRT EMBER LENNI! 

Kérdező: 

1. Mit jelent egy álmom, melyben nem tudtam megfejteni egy írást, és kaptam egy rózsát, 

amelynek a szára eltörött? 

2. Mit kell tennem, hogy megtért ember legyek? 

3. Családommal miképpen lehetek boldog a Földön? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Álmod, melyben nem tudtad megfejteni az említett írást, annyit jelent, hogy 

tudattalan világod egy része még nagyon összekuszált állapotban van a múlt tévedései, 

melléfogásai, helytelen döntései miatt. Ne aggódj, ez letisztul, és újra békét fogsz 

hordozni magadban! De ehhez valóban fel kell számolnod azt a kapcsolatot, amelyet a 

kapott virág szimbolizált. Az eltörött szár azt jelenti, hogy ez valóban eltörött, meghalt, 

tehát részedről már nincs mit „ápolgatni” rajta! 

2. Te már megtért ember vagy! Abban a pillanatban, amikor valaki Hozzám, 

Jézushoz, fordul, megbánván bűneit, s elhatározza, hogy hű akar maradni Hozzám, már 

meg is tért. 

Ez a megtérés akkor tud gyökeret verni benned, ha megkeresed, és megtalálod azt 

a közösségemet, amelyben e megtérésedet kinyilvánítod, és további életedet e 



közösség szándéka szerint próbálod formálni, irányítani mindaddig, amíg azt látod, 

hogy a közösség valóban Hozzám, a te Jézusodhoz, visz közelebb téged. 

Minden gyülekezet, minden egyház csak abban követendő, ami az Én 

evangéliumaimmal alátámasztható! Azok az egyházak, gyülekezetek, amelyek ezt 

figyelmen kívül hagyják, és nem az evangéliumaim tartalmát tartják a 

legfontosabbnak, hanem a Biblia más kijelentéseit is alapkőként építik be 

tanrendszerükbe, nem azonosak Velem, Jézussal. 

Ha valaki ezt elfogadja, akkor meg fogja tapasztalni, hogy bármelyik egyházhoz 

tartozik, ha Engem választ Urának, Megszabadítójának, akkor minden egyházban EGY 

lehet Velem, és minden egyházban üldözést fog szenvedni. 

Aki számára az a legfontosabb, hogy békén hagyják, az nem tartozik Hozzám, 

bármelyik egyházat is mondja magáénak! 

3. Boldogságod csak azokkal lehetséges, akik Általam, Velem és Bennem 

boldogok. E kijelentés: „Boldogulni akarok”, azt jelenti, hogy itt a Földön meg 

akarjátok találni, ki akarjátok alakítani azt az életkörülményt, amely, mint külső 

tényező, segít benneteket abban, hogy bensőleg is békét hordjatok magatokban. 

Részben igazatok van! 

Azért van csak részben igaza annak, aki boldogulni akar az előbb említett módon, 

mert elindulni nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé kell. 

Ha valaki sokat foglalkozik Velem, Jézussal, akkor lehetőségem van arra, hogy 

neki is és övéinek is lehetővé tegyem boldogulásuk útja-módjának felismerését, vagyis 

a körülményeik megfelelő rendezését is. 

Nagyon szeretlek! Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2870. BORZASZTÓAN SZENVEDEK! 

Kérdező: 

Szörnyű idegösszeomlásaim és elmerevüléseim vannak. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Három pontban válaszolok neked. 

1. Te is léteztél már születésed előtt, és előző életeid során kiérlelődött benned egy 

olyan életfelajánlás, amely Szívemet, a te Jézusod szívét nagy bizalommal töltötte el 

irántad. Olyan sorsvonalat vállaltál, amely a lényeget tekintve azonos az Enyémmel, a 

te Jézusod sorsvonalával. Amikor görcsös merevségben fuldokolsz, az megegyezik 

azzal a szenvedésemmel, amit akkor kellett vállalnom, amikor a kereszten halálba 

fulladtam. 

A te családod, a te országod, sajnos, nem tanulnak eleget azokból a 

szenvedésekből, amelyeket magadra vállaltál. De ez nem a te hibád! Arról légy 

meggyőződve, hogy Én szenvedek benned, de nem a te bűneid miatt, hanem 

szeretetem miatt! Fáj szerető Szívemnek, hogy nem értenek meg Engem, nem 



fogadnak be Engem a szívükbe sokszor még a jó szándékú emberek sem. Ezt a 

fájdalmamat osztom meg veled. Még születésed előtt kértem erre beleegyezésedet. 

2. Választottam vagy! Ez többet jelent, mint az, hogy istenszerető vagy. Tehát nem 

csupán arról van szó, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik, hanem arról, hogy 

szeretetem különös módon ügyel arra, ami szereped vállalásával együtt jár, tehát 

nemcsak szenvedéseidre, hanem örömödre, bánatodra egyaránt! 

3. Az a rövid kis idő, amelyet meg kell élned a Földön különböző szenvedések 

közepette, semmiképpen nem mérhető ahhoz a véget nem érő örömhöz és 

boldogsághoz, ami nemcsak vár rád, de már most is magjában ott van a szívedben, 

csak hinned kell benne! 

Drága Gyermekem! Örömre, békére, bizalomra, nyugalomra, harmóniára 

teremtettünk téged az Atyával és a Szentlélekkel együtt. Kettőnk kapcsolatát nem értik 

meg azok sem, akik nagyon szeretnek téged! De ettől nem lesz kevésbé értékes a 

kapcsolatunk! Kimondhatatlan szeretetemmel mindig ott vagyok angyalaimmal 

melletted, és égi anyád, Mária, különös gondoskodással hordja szerető szívén a te 

sorsodat. 

Neked nem imádkoznod kell sokat, hanem Velem beszélgetned úgy, hogy lehetővé 

teszed Számomra, a te Jézusod számára, hogy saját szavaidat felhasználva minél több 

olyan gondolatot juttassak el hozzád, ami téged épít, buzdít és vigasztal. Tehát ne a 

hagyományos imát erőltesd, hanem az ilyen közvetlen beszélgetést! 

Én, Jézus, nagyon szeretlek, és 

VIGYÁZOK RÁD! MEGÁLDALAK!  « 

2871. KUDARCAIM KARMIKUS EREDETŰEK? 

Kérdező: 

1. Álmomban Jézussal találkoztam? 

2. Párkapcsolataim sikertelenségei karmikus eredetűek? 

3. Halott nagyapám nyilatkozatairól kérdezek. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Én, Jézus, mindig veled vagyok! Amikor álmaidban úgy véled, hogy szólok is 

hozzád, akkor ez részben igaz. Én, Jézus, szólok hozzád ébrenlétben is! Minden olyan 

gondolat, amely téged épít, buzdít, vigasztal, Tőlem van! De ha olyan szavakat is 

hallasz Tőlem, hogy „szélhámos”, akkor tudnod kell, hogy ez olyan, mint a 

példabeszédemben a meglátott konkoly a búza között (Máté 13:28)! 

2. Párkapcsolataid sikertelensége kétségtelenül karmikus eredetű, de ez nem jelenti 

azt, hogy állapotszerűen vállalnod kellene! Minden karmikus görcs nemcsak 

feloldható, de feloldandó is! Azért születtetek, hogy újjászületésetek által leoldódjanak 

karmikus görcseitek! Tehát, nem a karmikus görcsök feloldására kell törekedned, 

hanem arra az újjászületésre, amely nélkül senkinek sincs bemenetel az Isten országába 

(János 3:3). Jobban át kell tudnod élni azt, hogy elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak, 



Megszabadítódnak, s a többit Rám kell bíznod! Neked tehát nem kell valami 

különleges rendkívüliséget vállalnod, csupán azt, amit a józan eszeddel is be tudod 

látni, hogy fontos! 

3. A halottak nyilatkozatai mindig ki vannak téve olyan hatásoknak, amelyek 

torzíthatják szavaikat. Ezért nem rájuk kell hallgatnod, hanem a benned élő 

Szentlélekre, aki Belőlem meríti azt, amit tudatni akar veled, s mint mondtam, az ilyen 

információk mindig építenek, buzdítanak és vigasztalnak. 

Ami pedig nem a te feladatod teljesítésére vonatkozik, azzal az információval 

szemben közömbössé kell válnod. Csak olyan információk hordozzák áldásomat, 

amelyek feladatod jobb elvégzésére segítenek téged. 

Természetesen helyénvaló érdeklődni afelől, hogy szeretteiddel mi van, akár itt, 

akár odaát, de az ilyen kíváncsiság csak akkor mondható termékeny kíváncsiságnak, ha 

növeli benned a jövőbe vetett reményt és a jelenben megélendő szeretetet! 

Megáldalak BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

2872. TELESEN TŐLÜNK FÜGG A SORSUNK? 

Kérdező: 

1. Magunk okoztuk magunknak szenvedésünket? 

2. Változtatnunk kell életfelfogásunkon? 

3. Áldozatok vagyunk? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Mindhárom kérdésedre, részben, IGEN-nel kell válaszolnom. 

1. Nem születésetekkel kezdődött az élet számotokra. Mindkettőtöknek több élete 

volt már. Jelen életeteket azért választottátok olyannak, amilyen, mert ezt láttátok 

legjobbnak arra, hogy körülményeitek tükrében az egészséges alázatot ki tudjátok 

dolgozni magatokban. 

Nem egy, hanem több életen keresztül halmozódott fel bennetek az az elhatározás, 

hogy itt és most ilyen legyen életetek. Igen, mert többé már nem kell leszületnetek a 

Földre, mivel elfogadtatok Engem, Jézust, és így már az újjászületettek körébe 

tartoztok (János 3:3). Ma nagyon sok olyan ember él a Földön, akikről csak Én, Jézus, 

tudom, hogy újjászülettek, s ők a megalázottak, a nagy szenvedők, az alázatosak. Azért 

jöttek le és vannak annyian, mert közel az az idő, amikor az új ég és új Föld nagyon 

meg fogja rostálni a most élőket! 

2. Változtatnotok kell életfelfogásotokon! Törekednetek kell elfogadni azt, hogy 

Én, Jézus, boldogító módon élek bennetek, s ez a boldogság nem annyit jelent, hogy a 

felszínen jól érzitek magatokat, hanem annyit, hogy képesek vagytok rátalálni szívetek 

mélyén az Én békémre, a ti Jézusotok békéjére. Ezt meglátni, megtalálni, csak a szív 

szemével, tehát élő hittel lehet! 

3. Áldozatok is vagytok, amint Én, Jézus, is az vagyok! Ti most még nem látjátok, 

hogy mennyire szükségetek van arra, hogy meg tudjam osztani veletek Én, a ti 



Jézusotok, azt a sorsot, amely földi életemnek nemcsak a múltban volt velejárója. 

Jelenleg is nagyon szenved szerető szívem azért, mert világotok nem akar befogadni 

Engem, a megtestesült Szeretetet. Pedig Általam a VILÁGOSSÁG jelent meg a 

világban. Az a FÉNY, amely világít, melegít, de soha nem kormoz és nem éget! Így 

szeretnék élni bennetek! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak benneteket 

SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2873. HAVONTA KELL GYÓNNOM? 

Kérdező: 

1. Szükséges havonta gyónnom? 

2. Köszönöm a HANG válaszait. 

3. Mikor van az ATÉVÉ-ben Dombi atyának műsora? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Egyáltalán nem szükséges havonta gyónnod, de ártani nem árt! Többet ér, ha 

naponta, este, visszatekintesz az elmúlt napra, és megkérdezed magadtól, hogy az 

elmúlt napon ki örült neked. Igen, mert arra kell törekedned, hogy másokon keresztül, 

Nekem, a te Jézusodnak, minél több örömet okozz! 

2. Gyakran adj hálát! A hálaima nagyon jól ki tudja tisztítani a szíved szemét, tehát 

nagyon fel tudja erősíteni a hitedet, és így válik egyre tisztábban láthatóvá az, hogy 

mennyi kincset tudtál gyűjteni a boldog örökkévalóság számára az Én kegyelmemből, 

a te Jézusod kegyelméből! 

3. Nem szükséges számodra, hogy tévén keresztül találkozz Velem, Jézussal. 

Mindig benned élek! Beszélj Velem, Hozzám, közvetlen, kedves szavakkal. Hidd el, 

hogy minden olyan gondolat, amely téged megnyugtat, Tőlem van akkor is, ha te 

fogalmazod meg azokat magadnak! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2874. KI A HITELES EMBER? 

Kérdező: 

1. Valóban Isten energiájával gyógyít az, aki ezt állítja magáról? 

2. Isten vagy a Sátán küldötte ő? 

3. Hogyan lehet megbizonyosodni arról, hogy ki által gyógyít? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Bárki bármit állíthat magáról! Hiszékeny emberek mindig voltak és lesznek. Azt 

megtudni, hogy kiben mi és ki lakik, csak az illető életének gyümölcseiből lehet 

kikövetkeztetni. Aki ingyen gyógyít és alázatos, az nagy valószínűséggel Tőlem, 

Jézustól, kapta meg a gyógyítás karizmáját. Ez elég hamar felismerhető. 



2. A Sátán képes arra, hogy testi egészséget biztosítson az övéi számára, 

rövidtávon! E rövidtáv lehet akár pár évtized is! 

Az már eleve nem Tőlem jövő gondolat, ha valaki nem a gondolkodás-átalakításra 

teszi a hangsúlyt, hanem a testi, tehát a mulandó egészségre. 

Minden ember boldog és örökké tartó életre teremtődött, s ezt senki nem érheti el a 

testi egészség útján! Ez csak a hit, remény és szeretet útján érhető el! 

Függetlenül attól, hogy testileg beteg vagy egészséges valaki, ha vállalkozik arra, 

hogy az Én, a te Jézusod szerint kezdjen gondolkodni, akkor elindul a boldogság útján. 

Ha nem ezt teszi, akkor mindenképpen rosszul jár, bármilyen is a testi állapota! Ezt 

nagyon fontos szem előtt tartanotok! 

3. Akinek az a legfontosabb, hogy ő vagy gyermekei meggyógyuljanak, annak – a 

lényeget tekintve – mindegy, hogy kitől jön a gyógyulás. Akinek az a legfontosabb, 

hogy megtérjen, annak az életében feltétlenül biztosítom azt a testi állapotot, amire 

szüksége van ahhoz, hogy a szívében béke legyen. 

Bennem bízzál jobban, és ne a különböző gyógyítókban! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2875. NAGYON FÖLDHÖZRAGADT VAGYOK 

Kérdező: 

1. Sok és nagy bennem a földi vágyakozás. 

2. Szeretném, ha boldog lenne a barátom! 

3. Hogyan lehetnék egyre jobb? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Minden egészséges ember sok és nagy földi vágyat hord magában. A Földre 

pontosan azért jöttél, hogy e vágyakat megtanuld kezelni! Nem a vágyakat kell 

megszüntetni, hanem ezek IRÁNYÁT kell tudnod helyesen beállítani! 

A test kívánságai arra valók, hogy jó eszközökké váljanak a lélek számára. A 

törekvések mind-mind arra valók, hogy az örök értékeket célozzák meg. Neked az a 

feladatod, hogy ezen dolgozz. 

2. Én, Jézus, is azt szeretném, ha boldog lenne a barátod. De az nem elég, hogy te 

meg Én ezt szeretnénk. Ehhez feltétlenül szükséges az, hogy ő is ezt akarja! A világon 

mindenkinek tudnia kell, hogy boldog senki nem lehet Isten akarata ellenében! Nem, 

mert Isten mindenkit arra a szeretetre teremtett, aki Ő MAGA! Aki másképpen akar 

boldog lenni, az természetellenesen akar boldog lenni, ez pedig fából vaskarika, tehát 

teljes képtelenség. 

3. Úgy lehetsz egyre boldogabb, ha lehántod magadról azokat a 

megkötözöttségeket, amelyek akadályai szereteted kibontakoztatásának, lelked 

fejlődésének. Ezeket saját cselekedeteid tükrében ismered fel helyesen. E felismerés 

útja nagyon egyszerű, de következetességet igényel. Legyen rendszeres reggeli imád, 

amelyben átgondolod Isten előtt, hogy mit és hogyan kell cselekedned az elinduló 



napon. Legyen rendszeres esti imád, amelyben beszámolsz Isten előtt arról, hogy 

hogyan sikerült megvalósítanod azt, amit a reggeli imádban elhatároztál. Ha ezt 

megteszed, akkor pár hét alatt teljes bizonyosságra jutsz atekintetben, hogy mit kell 

tenned lelki előmeneteled érdekében. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2876. SZERETNÉK JÓL ALÁZATOS LENNI! 

Kérdező: 

1. Meg vagyok kötözve anyámmal? 

2. Nagybátyámmal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

3. Nem vagyok elég alázatos. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Örömmel töltenek el kérdéseid. Te nem vagy megkötözve anyáddal, de ő meg 

van kötözve veled. Az eredmény – lényegét tekintve – ugyanaz: egymásból éltek. 

Amíg úgy gondolod, hogy egy fedél alatt kell élned anyáddal, addig számvetést 

kell tenned, hogy mint kívánsz anyádtól, és ezért te mennyit adsz neki. Lehetsz 

nagyvonalú, de maradj józan. Ti már nem tartozhattok egymáshoz úgy, mint gyermek 

az anyjához. Ezt te már kinőtted, akkor is, ha ő ezt nem akarja belátni. A tény az tény 

akkor is, ha valaki nem akarja tudomásul venni! 

2. Az otthon-tartózkodásodat nehezíti nagybátyád, aki szintén TÉNY! Te nem 

lehetsz bűnrészes vele szemben sem! Tudatosan nem segítheted őt anyagilag 

mindaddig, amíg úgy ítéled, hogy nem akar a becsületes emberek útjára lépni. Ha ezt 

nem tudod elérni, akkor vállalnod kell azt, hogy albérletbe menj! Ezt vállalnod kell 

akkor is, ha ezzel fájdalmat okozol mind anyádnak, mind nagybátyádnak. A 

legfontosabb az, hogy Én, Jézus, abszolút ELSŐ legyek életedben. Ahol nem vagyok 

abszolút ELSŐ, ott nem is vagyok jelen! 

3. Te részben eléggé alázatos vagy, részben pedig nem. Azért vagy részben 

alázatos, mert szeretnél alázatos lenni, és azért vagy részben nem az, mert mindig 

lehetsz alázatosabb. Az alázat lényegét tudnod kell: mindent vállalni a meglátott jó 

érdekében, és nyitottnak lenni a még jobb irányában! 

Azzal fejezem be, amivel elkezdtem: örülök neked! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2877. MI A LEGFONTOSABB AZ ÉLETÜNKBEN? 

Kérdező: 

Mire van legnagyobb szükségünk? 

HANG: 

 » Drága Gyermek! 



Te egy „rajongónak” nevezted magad. A rajongás mindaddig jó, amíg szilárd az 

alapja. Meg kell tudnod fogalmazni, hogy milyen alapon mondod magadat rajongónak. 

Nem elég azt mondani, hogy rajongsz értem, Jézusért. Meg kell tudnod fogalmazni 

azokat a vonásaimat, amelyek e rajongást táplálják. 

Amire legnagyobb szükségetek van, az az, hogy lássátok magatokat szeretetnek! 

Igen, mert azok vagytok, csak egy helytelen álszerénység ezt el akarja feledtetni 

veletek. 

Aki reggelenként meg tudja simogatni az arcát, és pár becéző szót tud mondani 

magának, az kezdi szeretni önmagát, s kezd szeretetté válni. Ha ez valakinek már 

szinte természetessé válik, akkor mások is érezni fogják az önszeretetnek (amely 

csúcsérték!) ezt a kisugárzását. 

Megáldalak a HELYES ÖNÉRTÉKELÉS LELKÉVEL!  « 

2878. NEM TALÁLOM A HELYEMET 

Kérdező: 

Lakás és egyéb problémáimra kérem a HANG válaszát! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A szülő- és az anyósproblémáid megoldása csak férjeddel közösen lehetséges. 

Te akkor nem vagy megkötözve édesanyáddal, ha nem élsz belőle. Férjed akkor 

nincs megkötözve édesanyjával, ha nem él belőle. 

Bármilyen tanácsot is adok, az csak arra irányulhat, hogy légy szabad! Hogyan? 

Ezt kell megkérdezned férjedtől. Ha ő nem tud megfelelő tanácsot adni neked, akkor ő 

téged lélekben már régen elhagyott! Ha ez így van, akkor át kell élned, hogy emberi 

szinten egyedül maradtál. Ez nem tragédia mindaddig, amíg valaki elhiszi, hogy benne 

élek Én, Jézus! Aki ezt nem hiszi el, pedig ezt János evangéliumában egyértelműen 

kijelentettem (János 14:23), azzal nem tudok mit kezdeni. 

Tanulmányaidban kérheted segítségemet, de nem úgy, hogy átvezesselek a 

vizsgán, hanem úgy, ahogy Én, a te Jézusod, ezt jónak látom. Igen, mert nem az a 

fontos, hogy Én, Jézus, teljesítsem a te akaratodat, hanem az, hogy te teljesítsd az Én 

akaratomat. Ezt az akaratot minden reggel meg kell fogalmaznod a reggeli imádban. 

Ennél kevesebbet, éppen a te érdekedben, nem kívánhatok tőled! 

Nagyon szeretlek, de ez nem téged, hanem Engem boldogít. Ha te is kezdesz 

nagyon szeretni Engem, Jézust, akkor ez téged fog boldogítani. Engem szeretni nem 

komplikált dolog. Csak el kell hinned, hogy az örökkévalóság gyermeke vagy. Csak el 

kell hinned, hogy az a rövid kis csip-csup földi élet nem érdemli meg azt a sok 

törődést, amit rápazaroltok! Csak el kell hinned, hogy aki tudja: van Gondviselője, 

annak nem lehet komoly semmiféle földi gond! Csak el kell hinned, hogy többet érsz a 

verebeknél (Máté 6:25-34). 

Veled és érted mindent megteszek, de helyetted semmit! Éppen azért, mert nagyon 

szeretlek! 



Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!  « 

2879. VAN VALLÁS NÉLKÜLI HIT, HIT NÉLKÜLI VALLÁS? 

Kérdező: 

1. Három közeli halottamról szeretnék hallani valamit! 

2. Leányom hisz Istenben, de nem vallásos. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Halottaid, ha szükségét látják, tehát, ha szereteted növekedését elősegíti, be 

fognak jelentkezni nálad. Fontosabbnak tartom azt, hogy őrangyaloddal légy élő 

kapcsolatban! 

Az ő neve: ANIMÓZA. (Úgy írtam le, ahogy ki kell ejteni. Ez magyarul bátor 

szívűt jelent) 

2. Ma annyi torz istenkép van „forgalomban” a különböző vallások szertartásaiban, 

hogy nem csoda, ha a gondolkodó emberek egy része elfordul ezektől a vallási 

megnyilvánulásoktól. 

Leányod a legjobbat akarja, amikor szeretni akarja az embereket, és segíteni akar 

rajtuk. Fontos, hogy elsősorban önmagát szeresse helyesen! 

Nagyon szeretlek benneteket. 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2880. NEM TUDOK FELELŐSEN DÖNTENI 

Kérdező: 

1. Szeretném megtalálni életem párját! 

2. Menjek vagy maradjak-e városban? 

3. Valakiről, aki már első látásra nagy hatással volt rám. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Oly nehezen tudom megértetni veletek, hogy Én, Jézus, nem azért nem vagyok 

házasságközvetítő, mert nem szeretlek benneteket eléggé, hanem azért, mert nagyon 

szeretlek benneteket! Azért nem vagyok házasságközvetítő, mert a Földön még senki 

nem volt képes boldoggá tenni senkit! Minden  

párkapcsolat, sőt minden emberi kapcsolat is arra való, hogy Hozzám, Jézushoz, 

vagy más megfogalmazásban: a mindenkiben boldogító módon jelenlévő Istenhez 

hozzon közelebb benneteket. Alig van ilyen! 

Nem az elváltakra gondolok, amikor azt mondom, hogy inkább boldogtalanság vár 

azokra, akik házasságra lépnek, mint boldog, kiegyensúlyozott élet. Nem! Azok között, 

akik már öt-hat évet leéltek házasságban, sokkal többen vannak olyanok, akik 

szeretnék visszacsinálni az egészet, mint olyanok, akik e házasságukban találták meg 

életük értelmét! 



Kétségtelen, hogy az egészséges emberi természet azt igényli, hogy családja 

legyen. De ez csak akkor van a helyén, ha nem ez a csúcsérték, hanem az, hogy Velem, 

Jézussal, olyan élő, szeretetkapcsolat alakuljon ki, vagy legalább szándékban 

valósuljon meg, amelyhez viszonyítva minden más csupán eszköz jellegű. 

Hidd el, vagyok olyan jó, hogyha valaki őszintén és feltételek nélkül átadja magát 

Nekem, akkor mindent megteszek annak érdekében, hogy az illető megtalálja szíve 

békéjét, amely a boldogság másik neve. 

2. Amit egészen biztosan tudnod kell, az az, hogy ÉN, Jézus, mindig veled, benned 

vagyok. Azt, hogy menj vagy maradj, nem dönthetem el helyetted, mert pontosan a 

kettőnk kapcsolatának lényegéhez tartozik az, hogy felelős személlyé kell válnod. 

3. Mindig azt a legnehezebb elviselni, akinek árnyéka rávetítődik életedre. Ez a 

„meglátni és megszeretni” nem hord olyan mélységeket, gyökerei nem táplálkoznak 

olyan mélységből, amely szükséges ahhoz, hogy valakinek az élete sziklára épített 

építmény legyen. Az okos ember pedig a házát sziklára építi (Máté 7:24)! A józanságot 

megőrizni nagyon fontos! Sokkal fontosabb, mint az érzelmek szárnyán repülni! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2881. LEHETÜNK A GONOSZTÓL MEGSZÁLLOTTAK? 

Kérdező: 

1. Miféle csillag szólított meg engem? 

2. Valóban megszállhat bennünket a gonosz? 

3. Adósságomat hogyan tudom rendezni? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az az élmény, amelyet átéltél, arra való, hogy erősítse benned annak 

bizonyosságát, hogy nem vagy egyedül, nem vagy magadra hagyott! Ebből a 

bizonyosságból kell élned tovább, ebből kell megfelelő erőt merítened ahhoz, hogy a 

jelen problémái ne vigyenek kétségbeesésbe. 

Ez nem jelenti azt, hogy helyetted bárki bármit is megtesz. Ez azt jelenti, hogy 

mindig számíthatsz segítségre, ha igyekszel Velem, Jézussal, élő kapcsolatban 

maradni. 

2. A gonosz nem szállhatja meg azokat, akik hisznek Bennem, Jézusban, és 

szeretnek Engem! Nem idegállapottól függ a Hozzám tartozás, de azt mondhatom, 

hogy feltétlenül megerősödik idegileg is az, aki hisz Bennem, és szeret Engem, tehát 

aki komolyan foglalkozik Velem! Az foglalkozik Velem komolyan, aki gyakran 

olvassa az Evangéliumaimat, és aki megkeresi azokat, akik szintén hisznek Bennem, és 

szeretnek Engem, Jézust! 

3. Az adóssággal és becsapott édesapáddal kapcsolatban csak azt tudom ajánlani, 

hogy ne fantáziálj, hanem bontsd le napi feladatra azt, amit tenned kell, és a többit bízd 



Rám. A legnagyobb problémák is megoldhatók, ha napi feladatra lebontva és Bennem 

bízva kezditek el kezelni, megoldani azokat. 

Hidd el, hogy nem engedlek nagyobb keresztet cipelni, mint amekkorát elbírsz, ha 

Velem éled életed. 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2882. AZ IDŐK JELEIRŐL 

Kérdező: 

1. A kunszentmártoni szélviharról kérdezem a HANG-ot. 

2. A gyülekezetek elragadtatása bármikor megtörténhet? 

3. Megkezdte-e már uralkodását a Gonosz? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Első kérdésedre Máté 16:1-5 szentírási résszel válaszolok. 

2. Neked az használ legjobban, ha komolyan készülsz a halálod órájára. Igazán az a 

boldog ember, aki arra törekszik, hogy halála órája legyen élete legboldogabb órája. 

Csak az áll a Győztes oldalán, aki erre törekszik. Akarj hát a Győztes oldalán állni! 

3. A Gonosz próbálkozása annak érdekében, hogy a lelkeket uralma alá hajtsa, már 

akkor elkezdődött, amikor az első ember megjelent a Földön. Amint az Isten országa 

nem itt vagy ott van, hanem bennetek van, úgy van a Gonosz is (Lukács 11:13)! 

Soha ne magadon kívül keresd sem a problémákat, sem a problémák megoldását. 

Boldogságod vagy boldogtalanságod teljesen és kizárólag rajtad, döntéseiden fordul! 

Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2883. LEHET HÁTRÁNYOS A JÓ NEVELÉS? 

Kérdező: 

1. Tanítványaimat becsületre tanítottam. Ez ma hátrányos nekik. 

2. Családom nem hívő család. 

3. Hálátlan az, akin annyit segítettem eddig. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nincs erkölcsi nevelés! Csak erkölcsi önnevelés van! Ha te becsületre nevelted 

tanítványaidat, ezzel magadnak tartoztál! Te feltétlenül rosszul jártál volna, ha nem ezt 

teszed. Ők pedig, akik a tőled kapott nevelést lelki javukra használják, biztos, hogy jól 

járnak! Jól még akkor is, ha emiatt anyagi hátrányt szenvednek. Van olyan, hogy 

valaki erkölcsileg is, anyagilag is megtalálja számítását, de ez nem törvényszerű. A 

CÉL mindig az erkölcsi növekedés kell hogy legyen! Kerül, amibe kerül! 

2. Isten léte nem lehet kétséges egyetlen normálisan gondolkodó teremtmény 

számára sem, amint nem lehet kétséges egyetlen gyermek számára sem, hogy volt apja. 



Az „isten” szó nem tulajdonfőnév! Ahány ember, annyi istenkép! Rengeteg torz 

istenkép van! Csak Nekem, Jézusnak, van és volt helyes istenképem. Csak annak van 

helyes istenképe, aki az Én istenképemet, a te Jézusod istenképét fogadja el. 

Mindenki hisz valamiben! Mindenki abban hisz, amire rátette az életét. Legtöbb 

ember bálványimádó! 

3. Okosan teszed, ha azon és azokon segítesz, akikről meggyőződésed az, hogy 

komolyan rászorulnak segítségedre. Meg kellene tanulnia mindenkinek, hogy ne 

személyekben gondolkodjék, hanem feladatokban! A személyekben történő 

gondolkodás mindig valamilyen megkötözöttséget tételez fel. Kétségtelen, hogy 

vannak szükséges megkötözöttségek is, mint pl. a szülő és a kisgyermek kapcsolata. 

De ennél is ügyelnetek kell, hogy ne a személyre, hanem a személlyel kapcsolatos 

szükséges feladatra tegyétek a hangsúlyt! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

2884. JÉZUS VÉRE ÁLTAL SEGÍTHETEK MÁSOKON? 

Kérdező: 

1. Jézus VÉRÉVEL segítek ott, ahol indítást kapok erre. 

2. Gyermekeim eltávolodnak az Egyháztól. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Aki hisz Szentségi Jelenlétemben, tehát az, aki élő hittel rendszeresen áldozik, 

annak erőforrásként rendelkezésére áll az Én vérem, amely kiontatott a világ bűneiért. 

Okosan teszed tehát, ha áldásként lélekben ráhullatod azokra, akiknek annyira 

szükségük van erre! 

De vigyázz! Én, Jézus, nem vagyok automatika! Elsősorban téged szentel meg 

minden imád, ha engeded, hogy megszenteljen! Ez bármilyen furcsa, mégis így van! 

Ha vérem által nem növekszik benned a szeretet, s úgy gondolod, hogy Én, Jézus, 

automatika vagyok, akkor a vallásosság ördögének  csapdájába esel! 

2. Gyermekeid sorsa az ő kezükben van. Te csak magadért felelsz! De magadért 

valóban felelsz! Miattad senki és soha nem fog sem üdvözülni, sem elkárhozni! 

Mindenki önmaga miatt fog üdvözülni vagy elkárhozni! Ha ezt megértetted, akkor 

mindent megértettél ahhoz, hogy szívedben otthont találjon az Én békém, még akkor 

is, ha családod teljesen másképpen éli az életét, mint te szeretnéd, vagy mint Én, Jézus, 

szeretném! 

Nagyon, kimondhatatlanul szeretlek! 

Megáldalak SZÍVEM MÉRHETETLEN SZERETETÉVEL!  « 

2885. KAPCSOLATAIMBAN SZERENCSÉTLEN VAGYOK 

Kérdező: 

1. Minden párkapcsolatom kudarcba fulladt! 



2. Gyermekeimmel sem alakult ki megfelelő kapcsolatom. 

3. Jó úton járok? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A párkapcsolatok nem konzerválhatók! A kudarcba fulladt párkapcsolatok arra 

figyelmeztetnek, hogy nem egymásra vagytok teremtve. 

Hidd el, hogy azok a párok, akik úgy gondolják, hogy megtalálták életük értelmét a 

másikban, nagyot tévednek! Ha nem a földi életben, akkor a másvilágon fognak erre 

rádöbbenni! 

Ne azon sopánkodj tehát, hogy eddig milyen párkapcsolatot éltél meg, hanem arra 

legyen gondod, hogy Velem, Jézussal, alakíts ki élő kapcsolatot. Vagyis Velem 

foglalkozz többet és mélyebben! 

2. Gyermekeid élete nem a te életed! Te csak magadért felelsz. Kétségtelen, hogy a 

földi élet egyik legsúlyosabb problémái közé tartozik a vérkötelék! Pedig ennek 

leoldása nagyon fontos! E leoldás nélkül nincs újjászületés, e nélkül nincs üdvösség! 

Aki bárkit jobban szeret, mint Engem, Jézust, aki bárki miatt nagyobb gondban van, 

mint a Velem való kapcsolat miatt, az nem méltó Hozzám, Jézushoz (Máté 10:36-37)! 

Ezt tágabb értelemben, tehát a gyermekekre vonatkozóan is, kell érteni! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2886. URAM, ADD A TE BÉKÉDET! 

Kérdező: 

1. Sok ima száll fel tőlem a magasba. 

2. Békére vágyom! 

3. A családunkban is működik a gonosz. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ki kell javítanom az első mondatodat. Ne a „magasba” szálljon az imád, hanem 

a mélybe! Szíved mélyén él a téged boldogítani akaró, a benned boldogító módon 

jelenlévő Istened! 

Az a sok zavar, amelyet a felszínen kavarogni látsz, ne gátoljon abban, hogy a 

mélységeket keresd! Valamikor tanítványaimnak azt mondtam, hogy evezzenek a 

mélyre, s ott vessék ki a hálójukat. Hallgattak Rám, s nagy áldásban volt részük. 

A mélységben mindig a SZERETET honol! Igen, mert nemcsak Isten Szeretet, de 

minden szellemi lény is egy megteremtményesült szeretet, még akkor is, ha nem tud 

erről. E téren a tudatlanság egyben a boldogtalanságnak és a menekülés vágyának is 

forrása. 

Szegény gyermekeim! Fennakadtok a látszaton, ahelyett, hogy megtanulnátok 

örülni annak, hogy be van írva nevetek a mennyben. Minden szellemi lény nevét a 

szívemben hordom. Akkor történik meg bennetek az újjászületés, amikor erre rájöttök. 

Ennek megtörténte csak idő kérdése. 



Egyszer mindenkinél megszűnik a menekülés. Mindannyian előbb-utóbb bele 

fogtok fáradni abba a menekülésbe, amely kívülről hiteget benneteket a boldogság 

illúziójának kergetése által. Tudnod kell, hogy csak belülről indulhat el gyökeres 

megoldás. Tudnod kell, hogy csak magadért felelsz. Tudnod kell, hogy a földi élet 

rajtad kívül a te számodra soha nem lehet Mennyország. Tudnod kell, hogy a földi élet 

poklában kell megtalálnod magadban a Mennyországot. Tudnod kell, hogy amikor 

valaki megéli önmagában a Velem, a te Jézusoddal, való találkozást, békémmel 

találkozik önmagában! 

2. Te az Én békémre vágysz! Erre teremtettelek az Atyával és a Szentlélekkel! 

Ápold is magadban ezt az égi honvágyat, mert így tudod növeszteni azokat a lelki 

szárnyakat, amelyek Hozzám, Jézushoz, juttatnak téged. 

3. Már kétezer évvel ezelőtt megmondtam, hogy azok, akik szeretnek Engem, 

Jézust, meg fogják tapasztalni e mondat keserűségét: Ellensége lesz az embernek saját 

háznépe (Máté 10:36). 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2887. NYUGTALAN LÉLEKKEL NEM ÁLDOZHATOK 

Kérdező: 

1. Addig nem áldozhatok, amíg békétlen gondolataim vannak. 

2. Rövid ideig ad megnyugvást az ima, szentmise. 

3. Bánt az, ha mások késnek. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek (Máté 9:12). 

Pontosan azok a lelki betegek, akikben békétlen gondolatok vannak. Tehát pontosan 

azoknak kellene a leggyakrabban magukhoz venni Engem, Jézust, akik békétlenségben 

szenvednek. 

Én, Jézus, nem azért jöttem közétek, hogy megmutassátok Nekem azt, hogy milyen 

jók vagytok, hanem azért, hogy sebeiteket hozzátok Elém! Nagyon szeretnék segíteni 

neked! Nagyon szeretném nemcsak megértetni, de megtapasztaltatni is veled azt, hogy 

az Isten benned is boldogító módon van jelen, s neked nem kell mást tenned, mint ezt 

elhinned, ezt meglátnod. Ne férjednek akarj megfelelni, hanem Nekem, vagyis tégy 

meg mindent azért, hogy megértesd magaddal ezt a nagy igazságot: boldogságod nem 

férjeden, sőt még Rajtam, Jézuson, se sem múlik, csakegyedül rajtad! Te csak 

magadért felelsz! Minden javadra válik, mert te Istent szerető vagy! 

2. Nem csodálom, hogy az ima, a szentmise nem ad végső megoldást. Nem is arra 

valók ezek. Ezek arra valók, hogy felismerd azt, amit reggeltől estig tenned kell 

Kedvemért, a te Jézusod kedvéért! Imáid által nem Nekem kell megváltoznom, hanem 

neked! Ha saját szavaiddal elmondod Nekem problémáidat, akkor a párbeszéd-ima 

által, tehát együtt, közösen, mindent meg tudunk oldani. Érted és veled mindent 

megteszek, de helyetted semmit! 



3. Azok az emberek, akik nem rendelkeznek megfelelő időérzékkel, bizony beteg 

lelkű emberek, akikre építeni, számítani nem lehet. De ez nem ok arra, hogy miattuk 

türelmetlen légy. Türelmetlenségeddel csak a velük kapcsolatos megkötözöttségedről 

teszel tanúságot, és arról, hogy számítottál rájuk. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

2888. PÁLYÁT TÉVESZTETT VAGYOK? 

Kérdező: 

1. Fiatal koromban egyházi pályára készültem. 

2. Házasságomból született egy kislányom. 

3. Ma sem tudom, mi a feladatom. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Valóban jól gondolod, amikor azt írod leveledben, hogy minden jézusi ember 

egyben pap is. Még pontosabban így mondanám: ti mindannyian tanítványaim 

vagytok, és az a feladatotok, hogy megtanítsátok szeretni azokat, akik erre nektek 

lehetőséget adnak! 

Ez tehát annyit jelent, hogy egyetlen hivatás van a világon, a szeretni tanítás 

hivatása. Természetesen, ennek feltétlen feltétele úgy szeretni mindenkit, ahogy Én, 

Jézus, elmondtam és bemutattam nektek: a soha senkinek nem ártás, a mindig 

mindenkinek megbocsátás, és a segítés ott, ahol erre lehetőségetek van. E hármasságot 

neveztem Én ÚT-nak, és ezzel azonosítottam Magamat. 

2. Házasságod, amelyről szinte semmit nem írtál, gyermeked, akiről megírtad, 

hogy jó kapcsolatban vagy vele, ezek mind csupán eszközök arra, hogy egyre jobb 

legyen a kapcsolatod Velem, Jézusoddal! Nagyon fontosnak tartom, hogy Velem 

indítsd napjaidat! A reggeli ima sokkal fontosabb, mint gondoljátok! A reggeli imád 

által leszel áldás azok számára, akikkel kapcsolatba kerülsz az elinduló napon. Az esti 

imának sem szabad elmaradni holmi tévé, rádió, szórakozások miatt! Én, Jézus, vagy 

első vagyok valakinek az életében, vagy nem is vagyok ott! Ez nem önzés Részemről, 

hanem a legnagyobb jó számotokra! 

3. Tanulj meg napi feladatokban gondolkodni! A reggeli imának pontosan az kell 

legyen az értelme, hogy átgondold Velem az előtted álló napodat, napunkat! Minden 

áldott nap nyújt feléd olyan feladatokat, amelyet ha nem vállalsz fel, akkor nyugtalan 

leszel, mert átéled, hogy mulasztással vétkeztél. De azért aggályos ne légy! Nem 

szabad bűntudatban élned! Éppen arra való az esti imában a bűnbánat, hogy a bűntudat 

ne verjen gyökeret benned. 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 



2889. NEM LÁTOK TISZTÁN 

Kérdező: 

1. Gyógyítgatás a feladatom? 

2. Milyen terve van velem Istennek? 

3. Kik az én vezetőim? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Akiben Én, Jézus, élek, annak feltétlenül feladata az, hogy szebbé, jobbá, 

elviselhetőbbé tegye azt a környezetet, amely alkalmul szolgál a lélek fejlődésére, a 

szeretet kibontakoztatására. 

Bár ez a feladat, de ez nem CÉL! A CÉL a Velem való élő kapcsolat. E 

kapcsolatnak lesz aztán természetes következménye az, hogy a feladatotokat szentül el 

tudjátok végezni. Tudatosítanod kell magadban azt, hogy te szent vagy, mert Én, a te 

Jézusod, benned nemcsak szent vagyok, hanem szentté tevő is vagyok. 

2. Isten nem időben gondolkodik veled kapcsolatban, hanem a te jelen és örökké 

tartó boldogságodat tartja szem előtt. Neked tehát nem valami gigantikus tervet kell 

kifantáziálnod a magad számára, hanem józanul meg kell látnod azt, amit reggeltől 

estig tenned kell. Ez a te feladatod, ez Isten terve veled! 

3. Angyalaim örömmel segítenek neked abban, hogy szíved szeretete működni 

tudjon Isten dicsőségére, magad és mások javára! 

Őrangyalodat elég, ha őrangyalodnak nevezed. De tudnod kell, hogy sok szerető 

lélek áll melletted. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2890. FONTOS-E A VEZEKLÉS? HA IGEN, AKKOR MIÉRT? 

Kérdező: 

1. Feloldozhatók a csupán polgári házasságban élők? 

2. A vezeklésnek mi értelme van? 

3. Komplex súly nehezedik rám. Álmairól, kijelentésekről kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Engem, Jézust, nem kötnek jogi keretek, de titeket igen. Ezért azok, akik 

bizonyos jogi akadályok miatt (pl. elváltak, és újra házasságot kötöttek) általatok 

érvényes feloldozásban nem részesülhetnek, természetesen Általam, Jézus által – Aki 

belelátok mindenkinek a lelkébe – irgalmas szeretetem bűnfeloldó erejét 

megtapasztalhatják. Egy igazi bűnbánónak ez nem is jelenthet problémát! 

Nincs összekötözött Isten, akit a pap feloldozó szavai szabadítanak fel 

bűnbocsánatra. Ha így lenne, akkor a szentségek nem az emberekért lennének, hanem 

az Istenért. Ez pedig képtelenség! 



Az viszont igaz, hogy jogi értelemben érvénytelen részetekről az a feloldozás, 

amely a jogi kereteket túllépi. Ezért az, akit jogi előírások akadályoznak abban, hogy a 

pap által érvényes feloldozásban részesüljön, hitére és őszinte megtérési szándékára 

támaszkodva fogadja el, hogy Én, Jézus, pontosan olyan tisztává teszem gyónás nélkül 

is, mintha a legtökéletesebb gyónást végezte volna el. 

2. Vezeklésetekre Nekem, Jézusnak, nincs szükségem! Nem is szabad erre tenned a 

hangsúlyt. De tudnod kell, hogy közvetlenül Isten iránti szeretetedet csak vezekléssel 

tudod kimutatni. 

Azért nem erre kell tenned a hangsúlyt, mert Én, a te Jézusod arra tanítottalak 

benneteket, és azt éltem elétek, hogy emberek szolgálata által mutassátok ki Irántam 

való szereteteteket. A hangsúlyt erre kell tenned! Ezt csak akkor szabad 

megváltoztatnod, ha Én, a te Jézusod, ezt közvetlenül tudomásodra hozom akár 

kijelentés, akár látomás, akár valami külső vagy belső jel által. Az Enyéim számára 

csak szubjektív Mennyország létezik. Csak a kárhozottak számára van objektív, tehát 

rajtuk kívüli Mennyország. A rendi szabályzatok csak addig hordozzák áldásomat, 

amíg segítenek abban, hogy mélyítsd magadban azt a szívbékét, amely csúcsérték kell 

hogy legyen. 

3. Te is hoztál magaddal karmikus görcsöket, amelyek lehetővé teszik sátáni 

erőknek azt, hogy tömény formában rád nehezedjenek. Biztosítalak, hogy soha nem 

engedlek erődön, erőnkön felüli kísértésbe! Ha túl nagynak érzed a terhet, akkor 

tudnod kell, hogy Én, Jézus, kimeríthetetlen erőforrás vagyok számodra! Igaz, hogy 

neked vigyáznod kell Rám, de még nagyobb igazság, hogy Én, Jézus, kimondhatatlan 

szeretettel vigyázok rád! 

Az álmok, a kijelentések, olyan terület, amely nagy óvatosságot, s ugyanakkor 

nagy egyszerűséget kíván attól, akit Lelkem e területre vezérel. E terület eszköz lehet, 

de nem fundamentum, melyre építeni érdemes lenne! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

2891. SZENTSÉGTÖRÉST KÖVETTEM EL? 

Kérdező: 

1. Halálos bűnökkel áldoztam. 

2. Gyermekáldás problémám van. 

3. Irreálisan gondolkodom? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ne félj Tőlem, a te Jézusodtól! Aki Engem, Jézust, szívesen befogad magába, 

annak lelkében feltétlenül rendet teremtek! Sokkal nagyobb az Én szeretetem annál, 

semmint ne tudnám azt, amit ti halálos bűnnek neveztek, teljesen megszüntetni 

mindenféle szentgyónás nélkül is! Az Én szentségi jelenlétem olyan isteni erőt áraszt, 



amely mindenre képes annak érdekében, hogy a jó szándékú lelkeket szerető Szívemre 

öleljem! Ne félj hát Tőlem! 

2. A gyermekáldás probléma nem lehet „magán”-ügy! Csak ott lehet lépni ezzel 

kapcsolatban, ahol mindkét szülő egyetért. 

A lényeget tekintve teljesem mindegy, hogy vérszerinti vagy fogadott gyermek az, 

aki számára mindaddig, amíg anyai szereped tart, gondviselővé kell lenned. Csak 

megismételni tudom azt, amit az előbb mondtam: senki ne döntsön egyedül a 

gyermekáldással kapcsolatban, hacsak kifejezetten nem kap Tőlem, Jézustól, 

egyértelmű, és félreérthetetlen sugallatot. 

3. Akkor gondolkodsz reálisan, ha nem a fantáziád irányít, hanem az a józan ész, 

amely a jelen napi gondjai közepette szívedben békét tud biztosítani. Ha teljes benned 

a bizonytalanság, akkor várnod kell! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

2892. FÉRJEM IDŐNKÉNT MEGSZÁLLOTT? 

Kérdező: 

Férjem időnként őrjöng! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Bármit teszel, körülötted soha nem lesz Mennyország a Föld. Nem is kell erre 

törekedned. Arra kell törekedned, hogy benned legyen a Mennyország. Ez nemcsak 

megvalósítható, hanem feltétlenül megvalósítandó! Soha nem engedlek erődön felüli 

kísértésbe kerülni, s ha mégis úgy látod, hogy túl nagy a rád nehezedő teher, akkor Én, 

a te Jézusod, tudom, mi a dolgom! Vagy csökkentem a terhedet, vagy erősítem az 

erődet! 

Drága Gyermekem! A dühös emberrel nem érdemes vitába szállni. A dühös 

emberrel szemben a leghatásosabb fegyver a kifelé történő hallgatás, s ugyanakkor a 

befelé történő csendes fohász, dicsőítő ima azért, hogy benned élek! 

Minden vihar természetéhez tartozik az, hogy elvonul! Minden vihar, legyen az 

anyagi vagy erkölcsi, lelki vagy érzelmi, helyüket tévesztő tényezők következménye. 

A helyretalálás csak akkor válik lehetővé, ha az irány, a cél, a szándék a nyugalom 

megteremtése. Nem az ellenállás által várható a győzelem, hanem az Irántam való 

bizalom erősítése által! Az, aki lelkében Belém kapaszkodik, már eleve a Győztes 

oldalán áll, akkor is, ha rövidtávon vesztesnek tűnik a vitában, a viharban! Az utolsó 

szó mindig a GYŐZELEMÉ! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 



2893. ISTEN ADOMÁNYAI UTÁN VÁGYOM! 

Kérdező: 

1. Kegyelmi ajándékok után vágyom. 

2. Istentől kaptam ígéretet családalapításra? 

3. Milyen munkára hív az Úr? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Lelked fejlődése eljutott arra a szintre, amelyen már nem adományaim tudnak 

tovább vinni, hanem Én, az Adományozó. Míg valaki kisgyermek, addig ajándékokra 

van szüksége ahhoz, hogy gazdagnak tudja magát. Egy idő után azonban ezt már ki 

kell nőnie minden gyermeknek, ha érett felnőtté akar válni. 

Meg kell értened, hogy nem az a legfontosabb, milyen vagy, hanem az, hogy az 

Enyém vagy! 

Valamikor tanítványaim lelkes örömmel jelentették Nekem, Jézusnak, hogy még 

az ördögök is engedelmeskednek nekik. Én, Jézus, akkor azt mondtam nekik, hogy 

inkább annak örüljenek, hogy nevük be van írva a mennyben. Neked is ezt mondom! 

2. Nem. Nem Istentől kaptál ígéretet családalapításra. Én, Jézus, csak boldogságra 

adok ígéretet mindenkinek, és ha ehhez a családalapítás is hozzá tartozik, akkor ez meg 

fog történni. De nem azért, mert megígértem, hanem azért, mert ez, mint eszköz, 

feltétlenül rendelkezésére fog állni annak, aki ezáltal kerülhet közelebb Hozzám, 

Jézushoz! Én a CÉLT és az IRÁNYT szoktam csak megadni. Az eszközöket nektek 

kell meglátnotok ezek érdekében. Így lehettek Nekem partnereim, és ez igazolja azt, 

hogy nem vagytok bábuk, akik sorsuk fonalán valami végzettől rángattatva élik 

életüket. 

3. Én, Jézus, nagyon gyakorlatias vagyok. Ezért várom el tőled is Én, Jézus, a 

reggelenkénti párbeszéd-imát, mert ezzel alkalmat adsz Nekem arra, hogy felhívjam 

figyelmedet napi teendőidre. Meg akarlak menteni olyan fantáziálásoktól, amelyek 

megkeseríthetik életedet éppen amiatt, hogy a csalódások utcájába vezethetnek téged. 

Az időd drága! A szereteted még drágább! Minden reggel tisztán kell látnod, hogy 

mire használod fel idődet és szeretetedet, tehát azt, hogy mit kell tenned, és amit 

tenned kell, azt hogyan kell tenned az elinduló nap folyamán! Ennél többre nem 

érdemes vágyódnod, mert a benső béke, ami a boldogság másik neve, nem a nagy 

tettek által, hanem a mindennapi élet feladatainak megfelelő elvégzésével valósul meg. 

Én, Jézus, mindig veled, benned vagyok! Soha, semmilyen körülmény el nem 

szakíthat Engem tőled. Örülj NEKEM! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2894. SZERETNÉK JÓL IMÁDKOZNI! 

Kérdező: 

1. Nem hallom jól Jézus hangját a reggeli imáimban. 



2. Szeretném kontrolláltatni magam! 

3. Fejfájásom kiújult. Miért? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az első HANG-könyvben részletesen leírattam a párbeszéd-ima gyakorlatát. Aki 

párbeszéd-imát folytat Velem, az nem tud elkalandozni. Nem, mert amikor te 

magadnak egyes szám második személyben olyat mondasz, ami téged épít, buzdít, 

vigasztal, azt Én, Jézus, mondom benned neked. Mivel a te szavaiddal beszélek 

hozzád, ezért pszichikai képtelenség elkalandoznod ilyenkor. 

2. Nagyon fontos a kontroll! Mindig légy kész arra, hogy a benső világodban 

tapasztalt sugallatokat kontrolláltasd. Ez nem bizalmatlanság, nem hitetlenség Velem 

szemben, hanem nagy bölcsesség. Igen, mert az ősellenség, a nagy megtévesztő 

nagyon ravasz, és a világosság angyalának álcázva magát, mindig próbálkozik! Még 

Engem, Jézust, is rá akart venni olyasmire, ami Atyám akarata ellen volt. Még Pétert, 

az Általam nagyra értékelt apostolomat is felhasználta erre (Máté 16:23)! 

3. A Velem való kapcsolatban nem az erőlködés, hanem az ellazulás a fontos. 

Kettőnk kapcsolatában a hangsúlyt arra kell tenned, hogy Én, Jézus, vagyok a lényeg, 

és nem te. 

A testi fájdalmak kezelése mindig lehetséges. Ha karmikus egy ilyen fájdalom, 

akkor azért kell hálát mondanod, mert pontosan ez a fájdalom válik javadra. Ha nem 

karmikus, akkor pedig azért kell hálát mondanod érte, mert csupán a léte már 

figyelmeztet arra, hogy nincs végleges megoldás a földi élet mulandóságában. A jóban 

az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

2895. ELŐZŐ ÉLETEMRŐL 

Kérdező: 

1. Ki voltam előző életemben? 

2. Egy könyv hitelességéről kérdezem a HANG-ot. 

3. Hogyan tudnék jobban elmélyülni? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Azt is kérdezhetted volna, hogy ki voltál előző életeidben. Igen, mert különböző 

lehetőségeket kaptál arra, hogy átéld saját testedben az újjászületés kegyelmi élményét, 

de eddig elmulasztottad. Itt az ideje, hogy jelen testedben már ne maradjon ki ennek az 

újjászületésnek megvalósítása. Csak rajtad állt eddig is minden! Én, Jézus, örömmel 

veszek nálad örök lakást! 

Nem véletlenül titok számotokra előző életeitek. Akik nagyon meg akarják tudni 

azt, hogy milyen volt előző életük, s különböző csatornákon – látók, hallók – 

megtudhatják, de szinte soha nem válik e tudás a javukra. A fantázia szárnyain szinte 

mindig – s ezt az ősellenség nagyon tudja manipulálni – olyan irányba indulnak el, 



amelyek inkább nehezítik, mint könnyítik hitük elmélyülését és szeretetük 

kibontakozását. 

Egy biztos: ha elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak, akkor 

elindult benned az újjászületés folyamata, amely megment téged attól, hogy újra le 

kelljen születned a Földre. 

2. Általában csak olyan könyveknek vagyok propagálója, amelyek Velem, 

Jézussal, foglalkoznak az evangéliumaim alapján. A többi könyvről azt kell 

mondanom, hogy vannak az evangéliumaim, van józan eszetek, s ha e kettőt 

használjátok, akkor tudni fogjátok, hogy mi fontos és mi nem fontos számotokra. A 

HANG-könyveket is csak azért tarthatjátok hiteleseknek, mert szinkronban vannak a 

Bibliában található evangéliumaimmal. 

3. Elmélyülésed attól függ, hogy mennyire tudod biztosítani magad számára az időt 

a reggeli imára – főleg a párbeszéd-imára – és mennyire veszed komolyan az esti 

hálaadást. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2896. SZERETETET IGAZSÁGBAN 

Kérdező: 

Állami gondozásból befogadott húgom kibírhatatlan. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Az igazi szeretetnek igazságban kell megnyilvánulnia! Ez azt jelenti a ti 

esetetekben, hogy bizony, vissza kell küldenetek őt az intézetbe, ha nem fogadja el 

magára nézve kötelezőnek az általatok megfogalmazott viselkedési követelményeket. 

Nem lehettek bűnrészesek! Ha ezt nem érti meg, akkor nem vagytok szeretetlenek, 

sőt pontosan akkor szeretitek őt helyesen, ha szembesítitek azzal, hogy ő felelős 

személy, akinek szembesülnie kell tetteivel, és vállalnia kell cselekedetei 

következményeit. 

Számotokra a legfontosabb saját szívetek békéje! Ti nem feleltek másért, csak 

magatokért! Ha húgod istenszerető, akkor úgyis minden javára válik, bármilyen 

szigorúnak is tűnik a ti döntésetek vele kapcsolatban. Ha pedig nem istenszerető, akkor 

maga az Isten sem tud mit kezdeni vele! Olyan nincs, hogy miattatok válik erkölcsileg 

jóvá vagy rosszá. Erkölcsi nevelés nem létezik! Csak erkölcsi önnevelés van! 

Mindenki önmagáért felel. Ilyennek teremtett benneteket a Teremtő! Én, Jézus, az 

Atyával és a Szentlélekkel mindenkiben szeretnék örök lakást venni, de csak abban 

tudok, aki maga is akarja ezt (János 14:23)! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 



2897. NEM ÉRTENEK MEG AZ EMBEREK 

Kérdező: 

1. Miért furcsák a gondolataim? 

2. Három irányban kellene megfelelőnek lennem. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Te nem érzed furcsának gondolataidat, tetteidet – írod – de környezetted igen. 

Kérdésedre ne Tőlem, Jézustól, várd a választ, hanem azoktól, akik szerint furcsa vagy. 

Lehet, hogy különböző személyek különböző választ fognak adni. De nem az a lényeg, 

hogy ők mit mondanak, hanem az, hogy Én, Jézus, hogyan vélekedem rólad. Ezt 

megtudod, ha arra ügyelsz, hogy szívedben béke legyen. Nem az a szeretet teremt 

békét benned, ami Felőlem feléd árad, hanem az, ami felőled Felém árad. Tehát, ha jól 

szeretsz Engem, akkor béke van benned, akkor is, ha környezeted furcsának tart téged. 

Ha nincs béke benned, akkor nem jól szeretsz Engem, a te Jézusodat. 

Neked nem arra kell törekedned, hogy téged szeressen mindenki, hanem arra, hogy 

te szeress mindenkit, függetlenül attól, hogy mások erre hogyan reagálnak. Ma is áll az 

a kijelentésem, amit kétezer évvel ezelőtt mondtam: „Ellensége lesz az embernek saját 

háznépe” (Máté 10:36)! Ne feledd! Nekem sokkal több ellenségem volt földi 

életemben, mint jóakaróm, mégis mindig béke volt a szívemben! 

2. Neked csak egy irányban kell jól megfelelned: Irányomban, a te Jézusod 

irányában! Te csak magadért felelsz. Te sem vagy képes mások gondolkodását 

átalakítani. Erre maga az Isten sem képes! Tőled sem függhet mások boldogsága, 

amint a te boldogságod sem függhet másoktól! Bizonyos értelemben még Tőlem, 

Jézustól, sem! Mindenkinek a saját szívében van életének megoldásához a kulcs. 

Természetesen az Én segítségemmel, mert Nálam nélkül semmit sem tehettek. De Én, 

Jézus, mindig rendelkezésére állok a jó szándékú embereknek! Bennem nem lehet 

csalódni! 

Meg kell tanulnod mások véleményétől szabaddá válni! Meg kell tanulnod csak az 

Én véleményemre, a te Jézusod véleményére, támaszkodni. Engem megismerhetsz az 

evangéliumaimból, a HANG-könyvekből és a gyakorlati életben megélt szeretetedből. 

Újra mondom: ne akarj mindenkinek megfelelni, csak Nekem! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2898. GONDBAN VAGYOK GYERMEKEM MIATT 

Kérdező: 

Nagy fiam miatt vagyok gondban. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



Megértem, hogy gondban vagy fiad miatt. Megértem, hogy azt szeretnéd, ha ő az 

általad jónak látott életvitelt tenné magáévá. Megértem, hogy te a nagy fiadat még 

mindig kisfiadnak gondolod, akit nevelni szeretnél, akinek olyan irányítást, olyan 

életlátást szeretnél adni, amely téged is megnyugtatna. 

Mindaddig, amíg anyaként szemléled fiadat, nem fogod megtalálni szíved 

nyugalmát! Ő Isten gyermeke, és te is Isten gyermeke vagy. Ilyen értelemben testvérek 

vagytok. Neked már véget ért vele szemben az anyai szereped. Csupán arra kell 

törekedned, hogy ne vállalj bűnrészességet vele. Tehát soha ne tégy olyat, soha ne 

egyezzél bele olyasmibe vele kapcsolatban, még a pillanatnyi béke kedvéért sem, amit 

nem tartasz jónak. Sok igazság van e mondatomban: „Nem békét jöttem hozni, hanem 

kardot (Máté 10:34-36)!” Ez a kard átszeli a családok életét, és döntés elé állít 

benneteket. 

A te fiad nem a te Istened! Nem érte kell élned! Értem, a te Jézusodért kell élned, 

ha szíved békéjét meg akarod találni! Nem a fiadat kell megjavítanod, hanem magadat 

kell szabaddá tenni attól a megkötözöttségtől, amit megélsz vele kapcsolatban! Csak az 

az igazi szeretet, amely szabadságban tud kibontakozni. Ha élővé akarod tenni 

magadban a Szentlelket, akkor szabaddá kell válnod minden megkötözöttségedtől 

(2Kor. 3:17)! Ez nem megy máról holnapra, de el kell kezdened egyszer, s annál jobb, 

minél előbb, mert benső szabadság nélkül nincs újjászületés, és újjászületés nélkül 

nincs Mennyország senki számára (János 3:3)! 

Isten sokkal jobban szeret téged is, fiadat is, mint valaha is el tudnád képzelni. De 

ez nem boldogít sem téged, sem a fiadat. Mindenkit csak az boldogít, ha a gyakorlati 

életben engedi, hogy Én, Jézus, irányítsam az életét. A te boldogságod soha nem 

függhet fiad viselkedésétől, amint az Én boldogságom sem függhet sem a fiad 

viselkedésétől, sem a te viselkedésedtől. A te boldogságod csak tőled, magadtól 

függhet. 

Fiadnak nem akkor teszed a legjobbat, ha nevelni akarod, hanem akkor, ha azt látja 

rajtad, hogy te boldog vagy akkor is, ha ő nem hallgat rád, ha ő nem boldog. 

Drága Gyermekem! Tudom, hogy nehéz gondolatokat kaptál most Tőlem, de ne 

feledd: Első kijelentésem a nyilvánosság előtt ez volt: „Alakítsátok át 

gondolkodásotokat (Márk 1:15)!” (E felszólítás: térjetek meg, elsődlegesen 

gondolkodás-átalakítást jelent). 

Saját benső megtérésedért könyörögj! Ha Bennem már megtaláltad boldogságodat, 

függetlenül attól, hogy milyen a fiad, csak akkor remélheted, hogy hatékonyan tudsz 

imádkozni fiadért is! 

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

2899. SZERETNÉK MEGFELELNI TÁRSAMNAK! 

Kérdező: 

1. Hogyan alkalmazkodjam társamhoz? 

2. Uram! Elfogadtalak! Te is elfogadtál? 



3. Szeretnék szeretetet sugározni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nem tudsz úgy alkalmazkodni senkihez, hogy az állapotszerűen megfelelő 

lenne! Nem, mert nem arra születtél, hogy emberekhez alkalmazkodj, hanem arra, 

hogy az emberekkel kapcsolatban okos és óvatos légy, s ugyanakkor Velem, a te 

Jézusoddal maradj mindig élő kapcsolatban. Rajtad kívül a te számodra sincs 

megoldás, mint ahogy az Számomra, a te Jézusod számára, sem volt. De magadban 

igenis képes vagy az Én békémet meglátni és megélni! A szíved szemével – ami a hit – 

feltétlenül kapcsolatban maradhatsz Velem! 

Amennyire rajtad áll, törekedned kell arra, hogy legalább elviselhető legyen az 

életed addig, amíg társad meg nem unja e kettősséget a kapcsolatotokban, és meg nem 

könnyíti annak a szakításnak nyilvánosságra hozatalát, amely már régen megtörtént. 

2. Egész örökkévalóság áll majd rendelkezésedre ahhoz, hogy átéld azt a 

boldogságot, amely a Velem való kapcsolatodnak természetes velejárója. Szeretetem, a 

te Jézusod irántad való szeretete, semmiféle földi nyelven meg nem fogalmazható! 

Még megközelítőleg sem! 

3. Nem kell törekedned arra, hogy sugárzó szereteted legyen. Nem, mert a 

szeretetnek a természete az, hogy sugárzik. Nem a sugárzása a fontos, hanem a LÉTE! 

Ez pedig a Földön elsősorban nem élvezet, hanem áldozat! Csak a földi élet után 

szűnik meg áldozatjellege! 

Ha meg akarnám fogalmazni a szeretetsugárzást, akkor azt kellene mondanom, 

hogy az a benső szabadság sugárzásával azonos. De itt sem a sugárzásra kell törekedni, 

hanem a benső szabadság meglétére! Vagyis arra, hogy minden külső és belső 

kényszer ellenére tudd mindenkor megtenni a meglátott jót! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2900. ÖSSZEVISSZASÁG AZ ÉLETEM! 

Kérdező: 

Férjem állandó jelleggel megcsal. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Leveled alapján semmiféle megoldást nem lehet látni abban az összevisszaságban, 

amelybe férjed juttatta a családot. 

Neked egy iszonyatos karmikus adósságot kell törlesztened, s ez bizony a te földi 

életednek a legnagyobb keresztje. Most csak azt tudom mondani, hogy Isten szeretete 

mindig igazságban nyilvánul meg, s ennek az igazságnak súlya, gyakran úgy tűnik, 

hogy eltakarja Isten szeretetét. De ez csak a felszín! 



Neked egy olyan függetlenséget kell kidolgoznod férjeddel kapcsolatban, amely 

akkor is békét biztosít lelkedben, ha ő nem változik meg. A te benső békéd nem 

függhet attól, hogy ő milyen. 

Mindenféle altató, orvosság csupán tüneti megoldást kínál. Neked gyökeres 

megoldásra van szükséged, és ez egyedül Én vagyok, a te Jézusod! A te problémádnál 

már nagyobbak is megoldódtak Velem, de Nálam nélkül semmi olyat nem tehettek, 

amely gyökeres megoldást adna. 

A férj, a gyermek és az egész környezet mind-mind részben tükrök, részben 

eszközök arra, hogy Bennem találd meg a megoldást. Nem szeretnélek igazán, ha 

Rajtam kívül békét tudnál találni magadnak. Én, Jézus, a te Jézusod, igazán és valóban 

szeretlek, de amint mondtam, a jelenlegi sorsodról te már tudtál akkor, mielőtt 

megszülettél, s azért vállaltad, mert beláttad, hogy előző életeid adósságát másképpen 

törleszteni nem tudod. Nekem, Jézusnak, bele kellett egyeznem döntésedbe, mert 

neked volt igazad! 

Mi hát a teendőd? Vállalni egy olyan benső szabadságharcot, amely kifelé ugyan 

nem látványos, de egy idő után nemcsak benned, de körülötted is helyre áll a rend. 

Hogyan kell elindítanod és hogyan kell végig vinned ezt a szabadságharcot? Úgy, 

hogy el kell kezdened feladatokban gondolkodni. Napra lebontva kell meglátnod, hogy 

itt és most mi az, amit tenned kell ahhoz, hogy legalább magaddal légy megelégedve. 

El kell kezdened jobban szeretni magadat! Meg kell tanulnod örülni magadnak! 

Néha simogasd meg az arcodat, s mondd magadnak, hogy szereted magadat. Igen! 

Miért is ne? Hát maga a Jóságos Isten is szeret téged, miért ne szeretnéd te is azt, akit 

az Isten annyira szeret! 

Mert, ha nem tudnád, téged az Isten nem úgy szeret, mint mindenkit, hanem úgy, 

mint senkit a világon! Ha még valakit úgy szeretne, mint téged, akkor kettő lenne 

belőled. De csak EGY van! Te Istennek EGYETLENJE vagy! 

Ennek az igazságnak örülnöd kell, és kell hogy erőforrás legyen számodra ahhoz a 

szabadságharchoz, amelyről előbb beszéltem. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ERŐ LELKÉVEL!  « 

2901. JÓ ÚTON JÁROK? 

Kérdező: 

1. Mi az életcélom? 

2. Mi Jézus véleménye rólam? 

3.Jó úton járok-e? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Három alapvető szempontra hívom fel figyelmedet. E három alapvető szempont 

feltétlenül egységbe fonódik össze! 

Az egyik az, hogy kivétel nélkül minden ember azzal az egyetlen feladattal jött le a 

Földre, hogy a szeretni tanítás művészetét kifejlessze magában. 



A másik az, hogy soha nem az a lényeg, amit csinálsz, hanem az IRÁNY, tehát az, 

aminek érdekében teszed azt, amit teszel. Minden reggel tudatosítanod kell magadban, 

hogy miért ébredtél fel! 

A harmadik pedig a SZÁNDÉK! Szándékolnod kell, hogy Velem, a te Jézusoddal 

akarsz elindulni és haladni mindennap! 

2. Az esti lelkiismeret-vizsgálatban mindig elmondom neked, hogy mi a 

véleményem rólad. Ezzel azt is jelzem, hogy e véleményem változó! Véleményem 

rólad attól függ, hogy mi a véleményed Rólam a te gyakorlati életedben! 

3. Én vagyok az ÚT! A senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás, a 

lehetőségek szerinti szolgáló szeretet. Ez vagyok Én, Jézus, mint ÚT. Szeretném, ha te 

is ez az ÚT lennél! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

2902. SZERETNI SZERETNÉM JÉZUST! 

Kérdező: 

1. Mi a véleménye rólam Jézusnak? 

2. Szeretném kimutatni Iránta való szeretetemet! 

3. Miért kellett vállalnom jelenlegi sorsomat? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nekem, Jézusnak, senkiről sincs „megrögzött” véleményem! Mindenkinek 

tudnia kell, hogy amikor szívében béke van, akkor ez azt jelenti, hogy jó véleményem 

van róla. Ha valakinek a szívében nincs béke, mert a körülményei fölzaklatták, akkor 

törekednie kell a megértés, a megbocsátás, a rosszért jóval fizetés által megtalálnia 

szíve nyugalmát. Aki erre törekszik, arról jó a véleményem. 

2. Irántam való szeretetedet embertársaid iránti szereteted által tudod kimutatni. 

Engem, Jézust, a te Jézusodat, nem tudod másképpen gyakorlatilag szeretni, csak úgy, 

hogy elhiszed: minden emberben benne vagyok rászoruló módon, és ha valakin 

segítesz, akkor Nekem segítesz, akkor Engem szeretsz (Máté 25:35-36)! 

3. Mivel a szeretetnek igazságban kell megnyilvánulni, ezért olyan sorsot kellett 

vállalnod, amelyben előző életeid adósságait ki tudod egyenlíteni. Minden szeretetben 

vállalt áldozat azt segíti elő, hogy megvalósuljon életedben az az újjászületés, amely 

nélkül senki nem juthat be a Mennyországba (János 3:3)! 

Nagyon bízom benned! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

2903. JÉZUSNAK IS VOLT KARMÁJA? 

Kérdező: 

1. Jézusnak is volt karmája? 

2. Jézus többször is vállalt földi életet? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A karma egy olyan sorsvonal, amelyet mindenki külön-külön, már születése előtt, 

magára vállalt annak érdekében, hogy e sorsvonalon rója le előző életének adósságait, 

amelyeket önzése által szerzett magának. 

Természetes, hogy Nekem, Jézusnak, is vállalnom kellett egy sorsvonalat, de ezen 

nem az Én természetemhez, hanem a ti, tehát a földi emberek természetéhez tartozó 

önző görcsöknek a lehetőségei voltak, s Nekem feladatom volt, hogy elmondjam és 

földi életemmel igazoljam: a lehetőségeknek nem kell szükségszerűen valósággá 

válniuk. A kísértések nem szükségszerűen végződnek elbukással! Azok, akik Általam, 

Velem és Bennem élnek, képesek győzelemre vinni a senkinek nem ártást, a 

mindenkinek megbocsátást és a szolgáló szeretet gyakorlati megvalósítását! 

2. E második kérdésed mögött valami félreértés húzódik. Nekem, Jézusnak, nem 

kellett többször is vállalnom a földi élet menetét! Nekem lehetőségem volt, és éltem is 

ezzel a lehetőséggel, hogy az idők végezetéig itt maradjak köztetek és bennetek azután 

is, hogy elmentem a mennybe! Tehát nem többször, hanem mindig és mindenkiben 

„jelen” vagyok! Nekem van hat megjelenési formám, és e megjelenési formák valós 

tartalmat hordoznak. Az egyik ilyen formám, amelyben igénylem a ti szívetek 

szeretetét, az, hogy mindenkiben benne vagyok rászoruló módon, mert mindenkiről, 

akivel találkoztok, elmondhatjátok, hogy valamiben a „legkisebb”, tehát benne 

rászorulok szeretetetekre (Máté 25:40)! Egy másik az, hogy azokban, akik szeretnek 

Engem, feltétlenül benne vagyok kegyelmi módon (János 14:23)! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 


