
 

 

 
 



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 

4226. SEGÍTŐRE VÁGYOM! 
Miért nem ad nekem segítőt az Úr? 

4227. MONDJ VÉLEMÉNYT KÖZÖSSÉGÜNKRŐL! 
1. Örömödet leled-e a mi Szentháromságos közösségünkben? 
2. Közösségünkön belül mi a legfontosabb? 
3. Helyes volt a Szentháromság hegyére hívni a közösséget? 

4228. BENNEM IS, KÖRÜLÖTTEM IS PROBLÉMÁK VANNAK 
1. Változtassak munkahelyet? 
2. Párkapcsolati problémám van. 
3. Testileg is beteges vagyok. 

4229. A LÉLEKKERESZTSÉGRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 
Mi a Lélekkeresztség? 

4230. BIZONYTALANSÁGBAN VAGYOK 
1. Nagyon magunkra maradtunk. 
2. Lelkem mélyén még most is keresem a társam. 
3. Félelem tölt el a világ láttán. 

4231. MI A FELADATOM? 
1. Szeretnék teljesen meggyógyulni! 
2. Foglalkozzam zenével? 
3. Jó, ha naponta imádkozom a Rózsafüzért? 

4232. KERESŐ EMBER VAGYOK 
Elhagytam vallásomat. Most megvetnek. 

4233. NEM ÉRTEM MAGAMAT ÉS TÉGED SEM 
1. Te formálsz engem Atyám? 
2. Miért jár fájdalommal a havi ciklus? 
3. A szellemi sérültek miért élnek? 

4234. ÉRDEMES JÓNAK LENNI? 
1. Rosszal fizetnek a jóságomért. Miért? 
2. Újjászülettem-e már? 
3. Mi még a teendőm? 

4235. NAGYON NEHÉZ A SORSOM 
1. Az öregek otthonát nehéz megszoknom. 
2. Nem hallom hangodat, Uram! 
3. Egyik álmomban Jézus második eljövetelét láttam? 

4236. SZABADSÁGRA VÁGYOM! 
Házasságom nem boldog. Meg vagyok kötözve valamivel? 



4237. TÁRSTALAN MARADOK? 
Társ nélkül kell leélnem földi életemet? 

4238. NEM TALÁLOM A PÁROMAT 
Párkapcsolat problémám van. Ki való hozzám? 

4239. VALLÁSRÓL ÉS LELKI FEJLŐDÉSRŐL... 
1. A papokról és a templomba járásról kérdezem a HANG-ot. 
2. Fejlődhet-e szellemileg, lelkileg valaki idős korában is? 
3. Mi a gyökere bizonyos betegségi tüneteknek bennem? 

4240. NEM VAGYOK ELÉG RUGALMAS 
1. Álmomban egy félelmetes hang jött ki belőlem. 
2. Kiléptem egy Rózsafüzér csoportból. Jól tettem? 
3. Leányommal nem tudok kijönni. 

4241. ELÉGEDETLEN VAGYOK MAGAMMAL 
1. Sok embernek nem tudok eleget tenni, megfelelni. 
2. Túlságosan nyitott vagyok. Rossz ez? 
3. Nő létemre férfias jelek vannak rajtam. 

4242. ANYÁM TERHET JELENT SZÁMOMRA 
1. Nagyon nyomaszt a szoros kapcsolatunk anyámmal. 
2. Nem találom az igazi helyem a közösségemben. 
3. Idegi problémáimnak mi az okozója? 

4243. ÉRZELMILEG KIHŰLT VAGYOK 
1. Tehetek-e róla, hogy „hideg” vagyok? 
2. Megmondhatom-e ezt férjemnek? 
3. 8 éve tartó allergiám lehet-e ezzel kapcsolatban? 

4244. KAPCSOLATOM VAN MÁRIÁVAL? 
Miért szólítasz többször engem Máriának? 

4245. IGAZI OTTHONRA VÁGYOM! 
1. Jó úton járok-e? 
2. Szívem szerinti otthonra vágyom. Szabad ezt tennem? 
3. A „Fénytest” tanfolyamról kérdezem a HANG-ot. 

4246. KICSINY A HITEM. MIT TEGYEK? 
1. Párom szerint kicsiny a hitem. 
2. Az idegeimmel le vagyok százalékolva. 
3. Szeretnék felszabadultan élni! 

4247. ÉRZÉKI CSALÓDÁSBAN ÉLEK 
Mintha pókok mászkálnának rajtam. Félek tőlük. 



4248. MEG FOGOK GYÓGYULNI? 
1. El fog-e múlni betegségem? 
2. Van-e még feladatom a Földön? 
3. Tőled jönnek-e a HANGOK, amelyeket hallok? 

4249. HÁLA NÉKED, URAM! 
Tele van szívem hálával Irántad, Jézusom! 

4250. JÓ ÚTON JÁROK? 
1. A jövőmet illetően félelmeim vannak. 
2. Mit mondjak a lezárt embereknek? 
3. Jó úton járok-e? 

4251. FÉLEK EGY HANGTÓL 
Félek egy hangtól, aki olyat kérdez, amire nem tudok felelni. 

4252. NEM VAGYOK URA A GONDOLATAIMNAK 
Miért jelenik meg valaki gyakran a gondolatomban? 

4253. HOGYAN TOVÁBB? 
1. Hogyan lehet örömmel élni Jézusban? 
2. Jézust elfogadtam. Most hogyan tovább? 
3. Szeretnék jól imádkozni! 

4254. SZERETNÉK MEGGYÓGYULN! 
1. Jogom van-e gyógyulást kérni Jézustól? 
2. Meg fogok-e gyógyulni földi életemben? 
3. Mi a bűnöm? (Karmám.) 

4255. KÉRDÉSEIMRŐL... 
Az élettel, halállal kapcsolatos kérdéseim vannak. 

4256. ISTEN TÉTLENÜL NÉZI SZENVEDÉSEINKET? 
1. Oka voltam gyermekem halálának? Nem tudom feldolgozni! 
2. Hogy nézheti Isten tétlenül az ártatlanok szenvedését? 

4257. SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 
Intelmet és irányítást kérek magam és enyéim számára! 

4258. A KARMIKUS BETEGSÉGEKRŐL... 
1. A karmikus betegség lehet szerzett betegség is? 
2. Aki özvegy, az házasodhat újra templomban? 
3. Megtiltották, hogy lássam unokámat. Pótolható ez valahogy? 

4259. BŰNTUDATBAN ÉLEK 
1. Férjem öngyilkos lett. Magamat is hibáztatom miatta. 
2. Mit tehetek férjemért? 
3. Szeretném, ha családom Hozzád tartozna, Jézusom. 



4260. NEM AKAROK TÉVÚTRA JUTNI! 
1. Álmomban egy Jézus-szobor egyik szemével rám nézett. 
2. Átölelt egy fény. Ez illúzió volt csupán? 
3. Betegeskedésem nehezíti a fontos munkám elvégzését. 

4261. PÁRKAPCSOLATOMBAN NEM LÁTOK TISZTÁN 
Párkapcsolat-problémám van. 

4262. MIT TEHETEK HALOTT FIAMÉRT? 
Nehezen tudom feldolgozni fiam halálát. Mit kell tennem érte? 

4263. KLÓNOZHATÓ-E AZ EMBER? 
1. Az ember klónozásával kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 
2. Árulhatja valaki testét jó cél érdekében? 
3. A zsidó naptár szerint mikor van Jézus nevének a napja? 

4264. TUDATHASADÁSOS VAGYOK 
1. Tudathasadásos vagyok. Mit tegyek? 
2. Csak kötött imákat tudok mondani. 
3. Ösztöneimnek nem vagyok ura. 

4265. ÁLMAIMRÓL... 
Visszatérő álmokról kérdezem a HANG-ot: 
1. Kutyaként futottam, majd fölegyenesedtem. 
2. Lányomat a benne visszatükröződő ördög miatt megvertem. 
3. Egy pap azt mondta, hogy lassan imádkozzak. 

4266. KIUTAT KERESEK BAJAIMBÓL 
Tele vagyok jajjal, bajjal! Mit tegyek? 

4267. BAJ VAN AZ EGYHÁZAMMAL 
1. Egy vallási mozgalomról kérdezem a HANG-ot. 
2. Szeretnék egyházam bajain segíteni! Nem engedik. 
3. Mi hát a teendőm? 

4268. CSUPA CSALÓDÁS AZ ÉLETEM 
1. Mit jelent az, hogy Isten a körülményeinknek is az istene? 
2. Karmikus sorsom az, hogy párkapcsolataim nem sikerülnek? 
3. Adjam fel magamban a társ utáni vágyat? 

4269. FÉRJEM FIATALON HALT MEG. MIÉRT? 
1. Miért kellett férjemnek fiatalon elhagyni a földi világot? 
2. Segíteni fog-e bennünket további életünkben? 
3. Te és ő mit vártok tőlünk? 

4270. TÖBBET SZENVEDEK MINDENKINÉL 
1. Életemben tízszer annyit kellett küzdenem, mint másoknak. 



2. Akit szerettem, teljesen kihasznált. 
3. Teljesen reményvesztett lettem. 

4271. SOKAT SZENVEDÜNK UNOKÁIMMAL 
1. Sokat szenvedünk alkoholista környezetünk miatt. 
2. Ima és áldozatvállaláson kívül tehetek-e valamit? 
3. Meghalt rokonaim sorsáról érdeklődöm. 

4272. EGY MÉDIUM SZEREPE 
Betegek vagyunk. Kényszerevésben szenvedek, férjem pedig pánik-

betegségben. 

4273. OLY SOK A SZENVEDÉS ÉS AZ ERŐSZAK! 
1. Miért kell az idős embereknek annyit szenvedniük? 
2. Miért van annyi állatokkal kegyetlenkedő gyermek? 
3. Érezhetek sugallatokat a szellemvilágból? Nem vagyok médium. 

4274. HALOTTAIMRÓL... 
1. Álmomban egy csodaszép keresztet láttam. 
2. Bejelentkezhetnek meghalt ismerőseim álmomban? 
3. Érzelmi síkon nem tudok az újjászületésemről. 

4275. SEGÍTENI SZERETNÉK! 
1. Súlyos beteg édesanyámon hogyan tudok a legjobban segíteni? 
2. Mit közöljek lázadó hajlamú fiammal? 
3. Egy könyv, amely a duált képviseli, sugalmazott könyv? 

4276. SZERETNÉM HALLANI VÉLEMÉNYEDET! 
Szólj, Uram! Valóban egyetlened vagyok? 

4277. TISZTÁN AKAROK LÁTNI! 
1. Isten szolgája az ördög is? 
2. A tanítás egyben nevelés is? 

4278. VALAKIT MEGSZÓLTAM 
Barátnőmet valaki megcsalja. Elmondtam neki. 

4279. NEVELŐSZÜLŐ LETTEM! 
1. Egy álmom magyarázatát kérem, amelyben halott nagyanyám feltámadt, s 

az imámra azt mondta, hogy ezzel nem megyek semmire. 
2. Munkahelyemen nagyon nehéz a helyzetem. Maradjak? 
3. Köszönöm, hogy nevelőszülő lehettem. 

4280. VÁROM SZAVAIDAT, URAM! 
Szeretnék csak nekem szóló üzenetet kapni! 



4281. MI A FELADATOM? 
1. Visszatérő álmaim: állandóan elhagyok, elvesztek valamit. Dolgokhoz 

nem találom a megfelelő eszközöket. 
2. Halálos betegségből meggyógyultam. Mi a feladatom? 

4282. VALÓBAN SZABAD AZ AKARATUNK? 
1. Valóban van szabad akaratunk? 
2. Isten előre tudja döntéseinket? 

4283. MIÉRT JÖN EL ÚJRA JÉZUS? 
Miért van szükség Jézus második eljövetelére? 

4284. MIÉRT VAN SÁTÁN? 
Mi által lett a Sátán e világnak fejedelme? 

4285. SZERETNÉM JOBBAN ISMERNI MÁRIÁT! 
1. Máriáról szeretnék tiszta képet kapni! 
2. Segíteni szeretnék egy nagyon szeretett testvéremen! 

4286. TÜRELMES SZERETNÉK LENNI! 
1. Egy testvérem úgy bírált és megítélt, hogy emiatt kárt szenvedett a 

barátságunk is. 
2. Hogyan lehetek türelmesebb? 
3. Hogyan tudnék a hit és a szeretet által gyógyítani? 

4287. MIÉRT VANNAK ELLENSÉGEIM? 
Kik és miért akartak és akarnak bántani? 

4288. MI LESZ APUCIKÁMMAL? 
Egy gyermek kérdései: 
1. Apucikám! Hogy érzed magadat odafönt? 
2. Le kell majd születned még egyszer? 
3. Mit üzensz nekünk? 

4289. FÁRASZTANAK AZ EMBERI KAPCSOLATOK 
1. Érdemes-e asztrológiával foglalkozni? 
2. Sok külső és belső szenvedést kell vállalnom. 
3. Emberi kapcsolataim nagyon fárasztóak. Lesz-e valaha hű társam? 

4290. ANYÁMAT NEM ÉRDEKLI AZ ÉN ÉLETEM 
Anyám teljesen elfordult tőlem. Ez nagyon fáj. 

4291. ÚJRA MENJEK MEDJUGORJÉBE? 
1. Te irányítottad őt Hozzám? Leszünk boldogok együtt? 
2. Segítsd a kísértéseket legyőznöm! 
3. Emberi ragaszkodásom-e, hogy újra Medjugorjébe menjek? 



4292. MÚLTAMRÓL, JELENEMRŐL, JÖVŐMRŐL... 
1. Mit tudhatok meg előző életemből? 
2. Mostani életem közelít az ÚT-hoz? 
3. Mire kell törekednem? 

4293. MIT TEGYEK? 
1. Házastársai vagy testvérei legyünk a jövőben egymásnak? 
2. Érvénytelenítsem egyházjogilag is házasságomat? 

4294. SOHA NEM LEHETEK BŰNRÉSZES? 
1. Helyes-e beszélgetni arról, hogy mi volna, ha...? 
2. Életveszélyben kiszolgáltathatom-e másnak az értékeit? 
3. Önvédelemből alkalmazhatok-e erőszakot? 

4295. ELLENTMONDÁSBAN ÉLEK! 
Miért kerültem kórházba, ha Jézus minden betegségemből meggyógyított? 

4296. ISTEN SZAVÁT HALLOM BELÜLRŐL? 
Isten beszél rajtam keresztül? 

4297. LEÁNYOM ÖNGYILKOS AKAR LENNI 
Leányomat halálvágy gyötri. Öngyilkos akar lenni. 

4298. SZÓLJ HOZZÁM, URAM! 
Szólj hozzám, Uram! 

4299. SZERELMI PROBLÉMÁM VAN 
Tizenkilenc évesen szerelmi problémám van. 

4300. A PRÓFÉTA-ISKOLÁRÓL... 
A próféta-iskoláról kérdezem a HANG-ot. 

4301. SZÓLJ HOZZÁM, URAM! 
Személyre szóló üzenetet szeretnék kapni Jézustól! 

4302. MI A TEENDŐM? 
1. Hogyan viszonyuljak a fiamhoz? 
2. Zavar férjem italozása. 
3. Jó úton járok? Mi a szerepem e földi életemben? 

4303. MEGKÖTÖZÖTTNEK ÉRZEM MAGAM 
1. Hála mindenért és mindenkiért! 
2. Hogyan juthatok közelebb Hozzád? 
3. Nem vagyok elég felszabadult. 

4304. VÁROM ISTEN ÁLDÁSÁT! 
Elvált vagyok. Akivel most élek, nem tudja fiamat elfogadni. 



4305. MEGTALÁLOM VALAHA A BÉKÉMET? 
1. Elégedett leszek-e valaha magammal? 
2. Mi a feladatom a Földön? 
3. Megtalálom-e azt, aki úgy fog szeretni, mint én őt? 

4306. JÓLÉT UTÁN VÁGYOM! 
1. Szeretnék jól fizetett álláshoz jutni! 
2. Sok pénzhez szeretnék jutni! 
3. Nem szoktam templomba járni. 

4307. SZERETNÉK ÚJ ÉLETET KEZDENI! 
1. Kezdhetek új életet a volt férjem nélkül? 
2. Egy házasságban élővel kerültem kapcsolatba. Van ennek jövője? 
3. Itthon vagy külföldön dolgozzam? 

4308. NEM TUDOM, HOGY MIT KELL TENNEM 
1. Elcseréljem-e a lakásomat? 
2. Miért álmodtam meghalt szüleimről? 
3. Mit tegyek, hogy ne legyek újra depressziós? 

4309. HA HŰ MARADOK TÁRSAMHOZ, AKKOR MEGTÉR VAGY ELHAGY? 
1. Ha hű maradok társamhoz, akkor vagy megtér vagy elhagy? 
2. Ha társam elhagyott lélekben, akkor ő el is megy tőlem? 
3. Miért van az, hogy társam gyakran majdnem megfullad? 

4310. A HIMNUSZRÓL... 
1. Jézus IGAZSÁGA hogyan szabadít fel bennünket? 
2. Jézus a tanítása által vagy kereszthalála által szabadít fel? 
3. Szilveszterkor miért nem énekeltük a Himnuszt? 

4311. MI A POKOL? 
1. Üdvözülhet egy közismert tömeggyilkos? Mi a pokol? 
2. Hogyan lehet erős hadsereg ott, ahol annyian nyomorognak? 
3. Miért hal meg sok ártatlan gyermek? 

4312. GYÓGYÍTÓ ERŐ VAN BENNEM 
1. Egy nagy isteni élmény után gyógyító erőt érzek magamban. 
2. Helyes volt elengednem azt, akiről úgy gondoltam, hogy Te küldted? 
3. Kérem Jézust, hogy soha ne engedjen el! 

4313. ÖSSZE VAGYOK ZAVARODVA 
1. Gyermekeimért aggódom! 
2. Abortuszaimat csak a pápa oldozhatja fel? 
3. Álmomban nem tartottam bajnak gyermekem kapcsolatát. 

4314. SZÓLJ HOZZÁM, URAM! 
Szeretnék üzenetet kapni Jézustól! 



4315. SZÉT AKARNAK VÁLASZTANI BENNÜNKET EGYMÁSTÓL! 
1. Ha két ember szereti egymást, miért akarják szétválasztani? 

4316. ISTEN GYERMEKE SZERETNÉK LENNI! 
Jézus gyermeke szeretnék lenni! 

4317. MI LESZ VELÜNK? 
1. Lesz-e rendes ember a fiamból? 
2. Rendeződik-e az életem? 
3. Mit tegyek, hogy jó legyen? 

4318. HOGYAN LEHETEK ÖNZETLEN? 
1. Az önzéssel nem tudok mit kezdeni. 
2. Sérült gyermekem miattam is vállalta a földi életét? 

4319. NEM TUDOM FELDOLGOZNI LEÁNYOM HALÁLÁT! 
Miért kellett balesetben meghalnia leányomnak? 

4320. MI A TEENDŐM? 
1. Férjem embertelenül bánik velem. 
2. Édesanyámról szeretnék tudni valamit! 

4321. HALLGASSAK MÉDIUMOKRA? 
1. Arra kértél médiumod által, hogy költözzünk föl Pestre. 
2. Hogyan viszonyuljak feleségemhez építő módon? 

4322. JÓL GOMBOLYÍTOM AZ ÉLETEMET? 
1. Foglalkozzunk a Földre jövő energiák tárolásával? 
2. Jól tettem, hogy férjemet törekedtem életben tartani? 
3. Karmikus adósságot törlesztünk mindketten? 

4323. INFORMÁCIÓT SZERETNÉK KAPNI! 
1. Egyik levél válaszánál kimaradt a megszólítás. Miért? 
2. A Szőkefalvi Jelenésre nem kaptam választ. 
3. Valakiről kérem a HANG véleményét. 

4324. MÚLTAMRÓL, JELENEMRŐL... 
1. Részesültem-e Lélekkeresztségben? 
2. Előző életemről kérek pár gondolatot! 
3. Beteg fiamért naponta imádkozom. 

4325. KÖRÜLMÉNYEINK DÖNTŐEK LEHETNEK BENSŐ VILÁGUNKRA? 
A második stáció magyarázata (156-dik válasz). 

4326. MIT VÁRHAT AZ ÖNZŐ EMBER A JÖVŐTŐL? 
Mi lesz az önző emberrel? 



4327. ÁLLHATATOS SZERETNÉK LENNI! 
Hogyan tudom biztosítani a magam számára azt az állapotot, amelyet 

megtaláltam? 

4328. BOLDOGSÁGRA VÁGYOM! 
1. Melyik magyarországi kiadót válasszam? 
2. Lesz-e elég időm terveim megvalósítására? 
3. Szeretnék nagyon boldog lenni! 

4329. CSODÁS A KAPCSOLATOM ISTENNEL! 
1. Sok csodálatos élményben van részem. 
2. Imáimat látványosan meghallgatja az Úr. 

4330. CSAK A BIBLIA SZENTÍRÁS? 
1. Név szerint miért csak a Biblia nevezhető szentírásnak? 
2. Valóban tud olvasni valaki mások karmájából? 
3. Bizonyos találkozások után megfájdul a fejem. Miért? 

4331. MAGAMRÓL, ENYÉIMRŐL... 
1. Mit keresek még itt a Földön? 
2. Helyesen szeretem gyermekeimet? 
3. Ateista férjem van. Jó ember. 

4332. KAPHATOK ÜZENETET A MÁSVILÁGBÓL? 
Hogy van anyukánk, és mit üzen nekünk? 

4333. JÉZUSI TAPASZTALATRA VÁGYOM! 
1. Saját utamon járok-e? 
2. Szeretném jobban megtapasztalni Jézus segítségét! 
3. Csendet és békét szeretnék magamban és magam körül! 

4334. MIÉRT KELLETT MEGSZÜLETNEM? 
1. Ki vagyok én, és miért születtem a Földre? 
2. Miért nem tudhatom meg, hogy ki voltam előző életeimben? 
3. Boldog-e anyai nagyapám? 

4335. ÜDVÖZÜLHET-E APÁM IS? 
1. Apám esténként a rossz lelkiismerete miatt kiabál? 
2. Igazat mondott elhunyt testvérem és anyám álmomban? 
3. Megbánja vétkeit apám valaha? 

4336. DEPRESSZIÓS VAGYOK 
1. Visszatérő depresszióban szenvedek. Nincs erre gyógyszer? 
2. Mióta közel kerültem Istenhez, több istenélményem is volt. 
3. Nagyon ki akarnak használni egyesek. 



4337. VALAMIT A SZELLEMVILÁGRÓL 
1. Nem tudom feldolgozni fiaim gyors elvesztését. 
2. Lehet olyan, hogy egy szellem valakinek a helyét elfoglalhatja? 
3. Álmomban halott férjem elküldött egy gödörből. 

4338. AZ ÖNURALOM FONTOSSÁGA 
1. Mi a különbség a szellem és a lélek között? 
2. Aki nem aszkéta, hogyan tud uralkodni testi vágyain? 
3. Miért vannak hol szép, hol szörnyű álmok? 

4339. SKIZOFRÉN VAGYOK 
Bátorítást, erősítést kérek! 

4340. GYAKRAN LEBÉNULOK SZELLEMILEG! 
Különböző helyzetekben nagyon gátlásos vagyok. 

4341. LEHET ELMEBETEG AZ, AKI VALLÁSOS? 
Lehet elmebeteg az, akiben Isten él? 

4342. GOND VAN A CSALÁDUNKBAN! 
1. Apám nagyon gonosz természetű. 
2. Anyám hozzám akar jönni. 
3. Kell-e tartanunk apámtól? Mi a teendőm e téren? 

4343. SZERETNÉM ÉLETEMET RENDEZNI! 
1. Bizonyos egyénekről kérek véleményt! Ki gyógyíthatna meg? 
2. Megtapasztalásokat kérek! 
3. Anyagi körülményeimre kérem segítségedet! 

4344. SZERETNÉK TISZTÁBBAN LÁTNI! 
1. Mi a feladatom a szeretés és a szeretni tanítás mellett? 
2. Jól csinálom-e azt, amit csinálok? 
3. Hallgassak továbbra is?] 

4345. EGY SZERETETBEN SZENVEDŐ LÉLEK SÓHAJA 
Nagyon szenvedek egy tiszta kapcsolat miatt. 

4346. SOKAT SZENVEDEK! 
1. Halottaimról szeretnék tudni valamit! 
2. Sokszor fulladok. Mit tegyek ez ellen? 
3. Kérem a jó Szűzanyát, hogy segítsen engem és halottaimat! 

4347. SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 
1. Szálljak szembe apámmal? Gyáva vagyok? 
2. Elhunyt anyámnak mi a véleménye rólunk? 
3. A jövőnkről kérdezem a Hang-ot. Kérem Isten áldását! 



4348. HIRTELEN ELHUNYT FÉRJEMRŐL KÉRDEZEM A HANGOT! 
Hirtelen elhunyt férjemről kérdezem a HANG-ot! 

4349. FEL VAGYOK HÁBORODVA! 
1. Miért nekem kell másoknak megmondani az „igazat”? 
2. Miért nem volt még emiatt bajom? 
3. Lehet-e elit réteg aljasabb, mint a mostani? 

4350. KIS ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALAPALÁZATRÓL ÉS AZ UNIVERZÁLIS 

HITRŐL 
A HANG médium gondolatai, amelyek szerinte összhangban vannak a 

benne megszólaló HANGgal. 
 

  



ELŐSZÓ 

Pár alkalommal írtam már Önnek. Nemrégiben hozzájutottam a HANG- kötetek 

néhány példányához. Ezúton szeretném megköszönni, és nagyon sok hálát adni 

mindazért, amiért tanulhattam, és sokat tanulhattam ezekből a kötetekből. Sok-sok-sok 

olvasás után állt össze bennem a kép, amit szeretnék, ha stabil maradna bennem: az, 

hogy Isten bennem él, és Őérte, Ővele kell tennem a dolgaimat. Nélküle nem megy! 

Szívem mélyén éltek ezek az igazságok, de megfogalmazni, jobban mondva 

összefüggéseiben és helyesen megfogalmazni nem tudtam igazán. 

Még egyszer nagyon köszönöm a köteteket, és hogy eljutottak hozzám! Bárcsak 

sok ember forgatná helyesen ezeket az üzeneteket! Nagyon sok könyvet elolvastam 

már eddig, de ilyen tisztán, kézzel fogható értelemmel, ennyire kivitelezhető, ennyire 

alkalmazható, megtanulható, világos értelmezéssel még nem találkoztam. Alig várom 

az estét, hogy kezembe vehessem, hogy minél jobban elmélyítsem magamban, hogy a 

mindennapok segítségére legyenek Jézus tanításai.  

Köszönök mindent! Maradok tisztelettel. Sok-sok hálával tartozom! 

 

K. Gyné 

Paks 

  



4226. SEGÍTŐRE VÁGYOM! 

Kérdező: 

Miért nem ad nekem segítőt az Úr? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A teremtés hajnalán valóban azt mondtam, hogy nem jó az embernek egyedül 

lenni. Nem, mert egyedül képtelen a Földön arra, hogy Istent vissza tudja szeretni. 

Ezért alkottam melléje társat azzal a céllal, hogy ezt meg tudja valósítani. Azzal a 

céllal kapott az első ember párt magának, hogy szeresse társát, és így uralkodjanak 

mindketten az ember alatti világon. Sajnos az első emberpár az önzést, a vevést 

választotta az egymást szeretés mellé, és így nem segítőtársai lettek egymásnak, hanem 

önzésükben az egymás feletti uralkodásra használták fel egymást. 

A Föld tehát elvileg csak addig volt Mennyország, paradicsom, amíg egyedül volt 

benne az ember. Gyakorlatilag semeddig sem volt Mennyország. Mihelyt már ketten 

voltak, pokollá, siralomvölggyé tették egymás életét a Földön. De valóban nem volt jó 

nekik egyedül a Földön, ezért az egymást szeretésüknek gyümölcsei lettek utódaik, így 

te is. 

Neked sem lehet jó egyedül. De vannak melletted gyermekek, emberek, akik mind 

azért vannak körülötted, hogy Engem, a te Jézusodat vissza tudd szeretni, s így a földi 

élet siralomvölgy jellegét arra használd fel, hogy önmagadban Én, Jézus, létre tudjam 

hozni az égi békét a Földön. Ez benned megvalósítható, sőt meg is valósítandó, ha 

véglegesülni akarsz abban a Mennyországban, amely a te igazi otthonod, és ahová Én, 

Jézus, azért mentem el, hogy helyet készítsek neked, és ahová téged hazavárlak. 

Mindenki, aki Engem akar a körülötte lévő embertársaiban visszaszeretni, ellene 

mond önmagában eredeti önzésének, és így lehetővé teszi Nekem, Jézusnak, azt, hogy 

újjászüljem őt Lelkem által. Csak így lehet örök otthona az Isten országában (János 

3:3). 

E fenti gondolatok a Bibliából kiolvashatók. A hit képességét magadban hordozod. 

Hinni Én, Jézus, nem tudok helyetted. De segíteni tudlak abban, hogy olvasva az 

evangéliumaimat, a HANG-könyveket, megfelelő megvilágosításokat kapj Tőlem, s 

így egyre jobban láss a szíveddel. A földi élet az örökkévalósághoz képest akkor is 

rövid kifutópálya, ha száz vagy százezer évig tart. E mérleg: „Mi ez az 

örökkévalósághoz képest?” nem ópium, nem bódulat, hanem a legvaskosabb realitás! 

Ezt mindenki csak a szívével tudja belátni. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4227. MONDJ VÉLEMÉNYT KÖZÖSSÉGÜNKRŐL! 

Kérdező: 

1. Örömödet leled-e a mi Szentháromságos közösségünkben? 

2. Közösségünkön belül mi a legfontosabb? 

3. Helyes volt a Szentháromság hegyére hívni a közösséget? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Minden olyan közösségben örömömet lelem, ahol Én, Jézus, jelen lehetek 

irányító módon. Abban a közösségben vagyok így jelen, ahol az Én, a te Jézusod 

nevében jöttök össze. 

Szentháromságos névvel ellátni egy közösséget lehet ugyan, de ez csak akkor 

szerencsés, ha e közösség mindenkor a SZERETET szóval képes helyettesíteni e szót: 

SZENTHÁROMSÁG. Azért nem szerencsés sokat emlegetni e szót: Szentháromság, 

mert ilyenkor mindig teológiai magyarázatra szorul az, hogy miképpen EGY az Isten. 

2. Azok, akik rendszeresen az Én nevemben jönnek össze, mindenkor az ÉGI 

BÉKÉT A FÖLDÖN igyekezzenek megjeleníteni. Ez mindenkor a nem ártás, a 

megbocsátás és a rászorulón segítés vonalán történik. Az lenne a legszerencsésebb, ha 

minden olyan közösséget, amelyben az Én, a te Jézusod nevében jönnek össze a 

testvérek, ÉGI BÉKE A FÖLDÖN TÁRSASÁG-nak lehetne elnevezni. Ennek elméleti 

alapja az, hogy e társaságokban Engem tanuljanak, és ne csak Rólam tanuljanak. 

Akkor tanulnak Engem, ha az evangéliumaimban található tanításomat a józan ész 

határán belül úgy értik, ahogyan mondtam, és nem fűznek hozzá különleges 

magyarázatokat. Ha valamelyik kijelentésemet nem tudják a józan ész határán belül 

szívet megnyugtatóan magyarázni (mert feltétlenül csak így kell elfogadni egy 

magyarázatot!), akkor a nevemben összejöttek ennek tárgyalásánál megkapják Tőlem a 

megfelelő eligazítást. Azért vagyok ott valóban jelen! 

Rólam azok tanulnak, akik a Biblia különböző helyeiből próbálják meg 

kimazsolázni a Rám vonatkozó részeket. Ilyenkor nagyon sok tévedésnek teszik ki 

magukat még a legjobb szándékú emberek is, mivel elkerülhetetlenül saját vallásukat a 

többi vallás fölé akarják helyezni. Így soha nem fog létrejönni az az EGYSÉG, 

amelyért Én imádkoztam (János 17:21). Ez az egység csak az Engem tanulás által tud 

létrejönni! 

Bárhonnan és bárkitől bármit hallotok, csak azt fogadjátok el hitelesnek, amit az 

evangéliumaimban található kijelentéseimmel alá tudtok támasztani! Erre törekedjetek! 

Az unitáriusokkal soha nem fogtok tudni egységre jutni mindaddig, amíg úgy 

emlegetitek a szentháromságos létemet, hogy abból Isten egyetlensége nem lesz 

nyilvánvaló. Kétségtelen, hogy teológusok ezt meg tudják tenni, de nem mindenki 

teológus. Kerüljétek a teológiai vitákat! Tanuljátok és éljétek azt, hogy SZERETET az 

Isten! Így lesztek ÉGI BÉKE A FÖLDÖN. Ez nincs ellentétben azzal a 

kijelentésemmel, hogy nem békét jöttem hozni a Földre, hanem kardot (Máté 10:34). 

Azért nincs, mert az égi béke a Földön csak a jószándékú emberek között lehetséges. 

Tehát csak azok érthetik ezt meg, akik az alapalázatot birtokolják. Az van az alapalázat 

birtokában, aki kiáll az általa meglátott jó mellett, s ugyanakkor nyitott a jobb 

irányában. De a JOBB mindenkor csak az lehet, ami az Én, a te Jézusod 

evangéliumaival alátámasztható. Az nem lehet érv, hogy mondtam: „Még sok 

mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek." (János 16:12). Azért nem 

lehet ez döntő érv, mert bár igaz, hogy kibontott formában nem adtam át nektek 



mindent, de az is igaz, hogy magjában mindent átadtam. Az Általam küldött Szentlélek 

nem ÚJ evangéliumot hoz el nektek, csupán az Én evangéliumom mondanivalóját fejti 

ki jobban az idő tengelyén. 

3. Amit te teszel, az mindig helyes, ha szíved békéjét biztosítja. Utólag erkölcsileg 

nem igazolható semmi. A döntés előtt kell bizonyosságot szerezni arról, hogy valaki 

szándékom szerint cselekszik-e. Ezt pedig a benső béke pecsételi le. Bizonytalan 

lelkiismerettel nem szabad cselekedni! Utólagosan csak arról lehet szó, hogy téves 

vagy nem téves lelkiismerettel tetted-e azt, ami mellett döntöttél. Itt is sorsdöntő az 

alapalázat! Vagyis az, hogy szubjektíve mindig jól kell döntened, de tanulékonyságod 

folytán objektíve képes vagy a fejlődésre. 

Ne azt kérdezd tehát utólag, hogy jól döntöttél-e, hanem olyankor fordulj Hozzám, 

mielőtt döntenél, és így hozzuk meg közösen döntésedet. Utólag legfeljebb okulhatsz 

előző döntésedből a jövőre nézve, de már nem mérlegelheted, hogy jó volt-e vagy 

rossz. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

4228. BENNEM IS, KÖRÜLÖTTEM IS PROBLÉMÁK VANNAK 

Kérdező: 

1. Változtassak munkahelyet? 

2. Párkapcsolati problémám van. 

3. Testileg is beteges vagyok. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Csak elveket tudok adni. Döntened neked kell, mert a felelősséget önmagadért 

Én sem vehetem át tőled. 

Mivel a munkahely időd nagy részét kitölti, ezért csak olyan munkahelyet szabad 

választanod, ahol lelked nem vallja kárát. Az a dolog természetéből adódik, hogy 

mindenki ott tudja aránylag jól érezni magát, ahol az általa választott szakmában 

legjobban helyt tud állni, ahol a legjobban ki tudja bontani képességeit. De mindenkor 

fontos szempont az, hogy nem azért kell élned, hogy dolgozz, hanem azért kell 

dolgoznod, hogy élni tudj! És itt mindjárt áttérek a második problémádra. 

2. Te szürkeségben, homályban, sőt gyakran sötétben élsz, és arra vársz, hogy majd 

vagy te, vagy más ki tudja hordani a sötétséget az életedből. A sötétséget, homályt, 

szürkeséget nem lehet senkinek az életéből kihordani. A fényt, a világosságot kell 

beengedned magadba, hogy megtaláld benső békédet! 

Sokkal többet kellene imádkoznod, sokkal többet kellene evangéliumaimmal, a 

HANG-könyvekkel foglalkoznod, s akkor nem lennél olyan felemás, mint amilyen 

most vagy. E kijelentéseid: „...hogyan magyarázzam meg neki?” – „...nem akarom 

megbántani.” – „..megvárom, hogy elválik-e.”, ezek mind arról tesznek tanúságot, 

hogy felemás vagy, nincs rend benned, nem ismersz Engem, nem foglalkozol eleget 

Velem, a te Jézusoddal. Ha ismernél, akkor nem akarnál magyarázni semmit, hanem 



egyszerűen szakítanál. Nem érdekelne, hogy ő megbántódik vagy sem. Neked az lenne 

a fontos, hogy Én, Jézus, ne bántódjak meg. Nem érdekelne, hogy elválik vagy sem a 

házastársától. Ez nem lehet a te ügyed! Neked tudnod kell, hogy a Szentlélek soha sem 

az elválás Lelke. A Szentlélek olyan kapcsolat Lelke, amely kapcsolat nem ismer 

elválást (Máté 19:6). 

Nem elég a felszínen megtérni. Naponta kell „pályamódosításokat” végeznie 

annak, aki életét valóban célba akarja juttatni. Az ÉLET Én vagyok! Minden csak 

annyiban élet, amennyiben Én vagyok. Nem szertartások által, hanem a gondolkodás-

átalakítás által képes mindenki magát olyanná tenni, hogy élni tudjak benne! Te sokkal 

többet adod át magadat hiú, üres ábrándoknak, mint Nekem! Pedig tudhatod, hogy a te 

életed is mulandó, a te életed is rövid, és még e rövid, mulandó életed is tele van jajjal-

bajjal. 

3. Testi bajaid figyelmeztetések arra, hogy lelked egészségével kellene többet 

foglalkoznod. Csak annak egészséges a lelke, aki a testi betegségében is hordozni tudja 

az Én békémet. Ezt nem csupán lehet, de egyenesen meg KELL céloznod, el KELL 

érned! Ha ez nem így lenne, akkor Én, Jézus, nem élnék benned boldogító módon. 

Márpedig Én csak így tudok élni benned is. 

Hidd el, hogy nagyon szeretlek! Szeress te is vissza Engem egy kicsit jobban, mint 

eddig tetted! Vállald azt a szellemi munkát, amellyel ez együtt jár! Higgy jobban saját 

hited növelésének lehetőségében! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4229. A LÉLEKKERESZTSÉGRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 

Kérdező: 

Mi a Lélekkeresztség? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Örülök kérdésednek. Örülök, mert aki érdeklődik, az tulajdonképpen kopogtat, az 

zörget, és a zörgetőnek megnyittatik (Lukács 11:9)! Ennek a megnyitásnak pedig lehet 

következménye a LÉLEKKERESZTSÉG (Lukács 11:13)! 

Isten nem személyválogató. Isten szerepeket kiosztó. A Lélekkeresztség, amelyet 

mindenkor egy valódi bűnbánat előz meg, egy olyan istenélmény, amelyben bizonyos 

emberi képességeket a Szentlélek karizmává minősít, vagyis megtisztít, felerősít 

mások javára. 

Ezt senki nem tudja önmaga önmagának produkálni. Ezután vágyódni kell, ezt 

kérni kell, és erre egészséges gondolkodás-átalakítással, tehát bűnbánattal készülni 

kell. A helyes gondolkodás-átalakítás egyik része az, hogy fájlalod vétkeidet. A másik 

része pedig az a bizakodó remény, vágyakozás, hogy a Szentlélek az Ő örömével tölt 

be téged. 

Az újjászületés annyiban különbözik a Lélekkeresztségtől, hogy nem 

szükségszerűen jár együtt érzelmi feltöltöttséggel. Együtt jár viszont annak 



meglátásával, hogy el kell fogadnotok Engem, Jézust, Uratoknak, 

Megszabadítótoknak. Ez feltétlen feltétele annak, hogy üdvözüljetek (János 3:3). A 

Lélekkeresztség nem feltétlen feltétele ennek. 

Akik magukévá teszik az univerzális hitnek és az alapalázatnak az elfogadását, 

tehát vállalják, hogy az égi béke megtestesítői legyenek a Földön (Univerzális hit = 

ember vagy, és jogod van arra, hogy mások embernek tartsanak, s ugyanakkor 

kötelességed, hogy te másokat embernek tarts, akkor is, ha ők embertelenek { szeresd 

felebarátodat, mint önmagadat }. Alapalázat = kiállni a meglátott jó mellett, és 

nyitottnak maradni a jobb felé. Tehát minősítések helyett érvelni tudni.), azokat 

feltétlenül Lélekkeresztségben részesítem! 

Megáldalak a PÜNKÖSDI LÉLEK SZERETETÉVEL!  « 

4230. BIZONYTALANSÁGBAN VAGYOK 

Kérdező: 

1. Nagyon magunkra maradtunk. 

2. Lelkem mélyén még most is keresem a társam. 

3. Félelem tölt el a világ láttán. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Mivel többes számban beszélsz, ezért magányod nem jelenti azt, hogy nem 

tudnál kikért élni, hanem azt jelenti, hogy hiányolod azt, hogy nincs egy olyan valaki, 

aki érted élne elsősorban. Kétségtelen, hogy ez a hiány valós hiány, és jogos e hiány 

miatti fájdalmad. De ha arra gondolsz, hogy a te szereteted is – tieid vagy mások iránt 

– csak akkor boldogító szeretet, ha ez Értem, a te Jézusodért, történik, akkor megérted 

azt is, hogy miért van oly kevés egész életre szóló boldog párkapcsolat, boldog 

házasság. 

A földi élet mulandósága nemcsak fájdalmas valóság, de sebeket is gyógyító 

valóság. Mindennek csak annyiban van boldogságot érintő szerepe az életedben, 

amennyiben kinyilvánítja magát e kérdésre adott válaszban: „Mi ez az 

örökkévalósághoz képest?” 

2. Nagyon elterjedt közöttetek az, hogy ti egymásnak „felei” vagytok. Nem így 

van. Minden szellemi lény, tehát minden ember is, Istenre teremtődött lény. A világ 

összes szellemi lénye együttesen sem tudna egyetlen szellemi lényt sem boldogítani. 

Ha az egész világ összes embere összefogna, hogy téged valóban boldoggá tegyen, 

nem lenne képes rá. Nem, mert te, mint ember, TERMÉSZETEDNÉL fogva Istenre 

vagy teremtve, és mindaddig nyugtalan marad a szíved, amíg ezt el nem fogadod, át 

nem éled. 

Én, Jézus, vagyok lelked mélyén az az égi Lény, Aki érted élek! 

3. A „világ” csak olyan félelmetes, mint a sötétség. A szeretet körén belül ereje 

nincs, amint a sötétségnek sincs ereje a fény körén belül. Te magadban hordod azt a 

„világot”, amely épít, buzdít, vigasztal, tehát nem ismer félelmet. E benső világoddal 



kell jobban és intenzívebben kapcsolatban lenned ahhoz, hogy átéld: te a Győztes 

oldalán állsz! Én legyőztem azt a világot, amely ijesztgetni ugyan képes, de legyőzni 

képtelen az Enyéimet! Te pedig az Enyém vagy! Ha nem így lenne, akkor nem írtál 

volna Nekem levelet! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

4231. MI A FELADATOM? 

Kérdező: 

1. Szeretnék teljesen meggyógyulni! 

2. Foglalkozzam zenével? 

3. Jó, ha naponta imádkozom a Rózsafüzért? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Gyógyító erők vannak benned! Ahogy erősödik a hited, úgy kezdenek ezek az 

erők működésbe lépni. Hitedet olyan gondolatokkal növelheted, amelyek azt sugallják 

neked, hogy Én, Jézus, benned élek, és akarom, hogy egyre jobban erősödjék a hited. 

Ha többször gondolsz arra – lehetőleg elcsendesedve – hogy téged átölel a Fény, a 

világ Világossága, Aki nem más, mint az Én Lelkem sugárzása benned, ha 

átmelegedett kezedet a fejedre téve arra gondolsz, hogy most az Én erőm mozgásba 

hozza benned a megfelelő gyógyító erőket, ha arra gondolsz, hogy békét és nyugalmat 

adó módon élek benned, akkor ennek előbb-utóbb meg is lesz az áldásos eredménye. 

2. Az a zene, amely örömszerző harmónia, amely a lakodalmakon is szólni szokott, 

önmagában inkább gyógyítani tud, semmint ártani. A diszkók zenéjéről ez már nem 

mondható el. Az nem baj, hogy sok időt vesz igénybe mind a készület, mind az 

előadás. Engem nem csak azok hirdetnek, akik Rólam beszélnek, hanem azok is, akik 

békét, örömet, derűt, harmóniát sugároznak. Te is tanúsítani fogod azt, hogy az Én 

harmóniám benned él! Ez a legnagyobb, legtisztább igehirdetés! 

3. A Rózsafüzér olyan mentőöv a földi élet mocskos tengerén, amely képes 

megmenteni benneteket a végleges elmerüléstől, és képes tisztultabb vizekre hajtani 

törékeny kis élet-csónakotokat. Ez az Én Édesanyám egyik legnagyobb ajándéka ma a 

világotok számára. Bárcsak mindenki imádkozná!!! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a REMÉNY LELKÉVEL!  « 

4232. KERESŐ EMBER VAGYOK 

Kérdező: 

Elhagytam vallásomat. Most megvetnek. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A legjobb helyre fordultál, hogy Hozzám jöttél. Most megvilágítom előtted, hogy 

Én, Jézus, miért lettem számkivetett saját vallásomban, és miért jövendöltem meg 



azoknak, akik életükkel Engem követni akarnak, azt, hogy az ő sorsuk sem lehet 

különb az Enyémnél. Figyelj hát! 

Minden vallás, minden felekezet egy olyan speciális hitet követel magának, mely a 

saját vallását fölébe helyezi a többi vallásnak. Ez alól nincs kivétel! 

Én, Jézus, nem azért jöttem közétek, hogy a sok speciális vallás mellé még egy 

másikat állítsak. Nem! Én, Jézus, elmondtam, és elétek éltem azt, hogy hogyan kell 

egy valódi embernek emberivé lenni. Én azért jöttem közétek, hogy azt az univerzális 

hitet szítsam fel bennetek, amely mindenkiben az emberi természetével teljesen 

szinkronban van, amelyet egyetlen speciális hit sem tud tagadni, de egyetlen speciális 

hit vezetői sem néznek jó szemmel. 

Az univerzális hit azt jelenti, hogy minden ember hisz abban, hogy ő ember, és 

joga van ahhoz, hogy ezt másoktól is elvárja. Emellett kötelessége minden embernek, 

hogy a másik embert is embernek tartsa, és ne akarjon senkinek olyat, amit önmagának 

nem akar, tehát ne alkalmazzon semmiféle erőszakot senkivel szemben. Ahhoz, hogy 

erre képes legyen, vállalnia kell azt az alapalázatot, amely mindenkor úgy áll ki az 

általa legjobbnak látott mellett, hogy nyitott marad a jobb irányában. Tehát az a 

meggyőződése, hogy bárki mondhat jobbat is, mint amit ő képvisel, de azt meg kell 

érvelnie, mégpedig nem a Bibliával, mert nem a Biblia a forrás, hanem Én, Jézus, Aki 

az evangéliumaimban tökéletesen meg- és felismerhető vagyok. A Bibliából is csak 

olyan érv fogadható el, amely valamiképpen – tehát vagy magjában, vagy kifejtve – 

megtalálható az evangéliumaimban. 

Tehát az univerzális hit és az alapalázat az a két pillér, amelyre épül azoknak az 

élete, akik valóban Engem, Jézust, fogadnak el Uruknak és Megszabadítójuknak. Aki e 

pillérekre építi az életét, az teljesen mindegy, hogy melyik felekezethez tartozik, mert 

mindegyikben bántani fogják azáltal, hogy mindent el fognak követni, csakhogy a 

speciális hitükbe beszorítsák, csakhogy elhitessék vele, hogy van egy mindenek feletti 

felekezet, vallás. 

Ne lepődj meg hát! Ha valóban szeretsz Engem, akkor kényszerülni fogsz 

sorsodban hasonulni Hozzám (János 15:20), bármelyik speciális valláshoz tartozónak 

is tudod magadat! 

Bármelyik valláshoz tartozol, csak azt a tanítást fogadd el hitelesnek, amely az Én, 

a te Jézusod szavaival alátámasztható (és nem a Biblia különböző részeivel). Az egész 

Bibliában csak azok a tanítások hitelesek, amelyek nem mondanak ellene a 

Tízparancsnak, a Hegyi Beszédnek és az Általam elétek tárt új parancsnak (János 

13:34)! Tartózkodj a különböző hitvitáktól. Inkább vállald fel az univerzális hitet és az 

alapalázatot, mert ezeknek természetes következménye az Égi Béke a Földön, amelyről 

már az angyalok énekeltek születésemkor (Lukács 2:14). 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ERŐ és BÉKE LELKÉVEL!  « 



4233. NEM ÉRTEM MAGAMAT ÉS TÉGED SEM 

Kérdező: 

1. Te formálsz engem Atyám? 

2. Miért jár fájdalommal a havi ciklus? 

3. A szellemi sérültek miért élnek? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Lelkem és az ég angyalai formálnak téged. Ez a munkájuk annyiban sikeres, 

amennyiben ehhez te is hozzájárulsz. Amint te Nálam nélkül semmit nem tehetsz, úgy 

Én sem tehetek semmit nálad nélkül azon a téren, ahol a boldogságod, tehát benső 

békéd vagy békétlenséged dől el. Érted és veled mindent, de nélküled semmit! 

2. A nők életében a havi ciklus fájdalmát a szülés fájdalma árnyékolja be. Ez 

együtt jár a földi élet siralomvölgy jellegével. Indító okát eredeti bűnnek nevezitek. 

Célja és oka olyan értelemben, amelyre te vársz, nincs. 

3. Mindenkinek a boldogsága azon múlik, hogy mennyire képes harmóniába hozni 

viselkedését a tudatállapotával. A szellemi sérültek csak „kívülről” tűnhetnek 

boldogtalanabbaknak, mint az épelméjűek. Isten e téren sem személyválogató. 

Te föltettél még egy negyedik kérdést is. Ezzel kapcsolatban csak azt tudom 

mondani, hogy a párbeszéd-ima mindig segíti azokat, akikben él a hit! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4234. ÉRDEMES JÓNAK LENNI? 

Kérdező: 

1. Rosszal fizetnek a jóságomért. Miért? 

2. Újjászülettem-e már? 

3. Mi még a teendőm? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A vallásosság érzése, ez a természetfölötti érzék, nem azonos azzal az élő 

kapcsolattal, amelyet Én, Jézus, elvárok tőletek, és amely feltétlenül benső békéhez 

vezet. Megsérült természetetek nagyon igényli, hogy másoktól szeretetet kapjatok. Az 

igazi, élő kapcsolat Velem, Jézussal, szinte kizárólag arra teszi a hangsúlyt, hogy 

másokért éljen, és még hálás is, ha ez nem jár viszonzással. Igen, mert akkor kizárólag 

Tőlem, Jézustól, várja azt a szerető gondoskodást, amely elsősorban nem kívülről (bár 

jön onnan is), hanem belülről jön. 

E hármas csalódáson mindenkinek át kell esni, akinek Én, Jézus, vagyok a 

legfontosabb. Az enyéimnek csalódniuk kell önmagukban: Nem olyan jók, mint 

gondolták. Csalódniuk kell másokban: Az emberek általában nem olyan rosszak, mint 

gondolták. És csalódniuk kell Istenben: Isten egészen más, mint gondolták. E hármas 

csalódás a földi ember lelki fejlődésének kikerülhetetlen velejárója. 



2. A te újjászületésedet inkább lehet folyamatnak nevezni, mint egyszeri döntésed 

következményének. Te kétségtelenül az Enyém, a te Jézusodé, vagy! De ahhoz, hogy 

te maradéktalanul Hozzám tartozz, maradéktalanul szívedben hordozd az Én békémet, 

tovább kell folytatnod gondolkodásod átalakítását az Én örömhírem szerint (Márk 

1:15). 

3. A reggeli és az esti imáid keretében naponta jelzem benned, hogy mit várok 

tőled. Én a nem ártás, a megbocsátás és a segítés ÚTJA vagyok. Erre kell naponta 

rálátnod! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

4235. NAGYON NEHÉZ A SORSOM 

Kérdező: 

1. Az öregek otthonát nehéz megszoknom. 

2. Nem hallom hangodat, Uram! 

3. Egyik álmomban Jézus második eljövetelét láttam? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Kereszted függőleges szára a természeted. Vízszintes szára pedig a 

körülményeid. E keresztről leszállni nem lehet! Ahhoz, hogy e kereszted üdvösséget 

hozó kereszt legyen számodra, arra kell törekedned, hogy a függőleges szárát, tehát a 

természetedet itasd át egyre nagyobb szeretettel. Erre képes vagy! Mások 

megváltoztatására, tehát kereszted vízszintes szárának lényegi megváltoztatására nem 

vagy képes. Én, Jézus, sem voltam képes megváltoztatni körülményeimet. Képes 

voltam viszont arra, hogy minden körülményben oda tudjak simulni Atyám akaratához 

(Lukács 24:26). 

2. A saját hangodon szólok hozzád mindannyiszor, ahányszor te olyan mondatokat 

mondasz magadnak, amelyek téged építenek, buzdítanak és vigasztalnak. Egy kis 

alázat és egy kis hit. Egy kis alázat: Nem tőled jönnek belőled számodra az építő, 

buzdító, vigasztaló gondolatok, és egy kis hit: Tőlem jönnek az általad 

megfogalmazott, téged építő, buzdító, vigasztaló gondolatok. 

3. Álmod szimbolikus nyelve arról értesített, hogy jó úton haladsz. Nem 

jövendölést akart kifejezni, hanem arról akart tudósítani téged, hogy Isten a 

körülményeidnek is az istene! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

4236. SZABADSÁGRA VÁGYOM! 

Kérdező: 

Házasságom nem boldog. Meg vagyok kötözve valamivel? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



A te problémád számodra, és így Számomra is, a legnagyobbak közé tartozik. 

Te nem a férjeddel vagy megkötözve! Nem tőle kell szabaddá válnod ahhoz, hogy 

boldog légy! Te önmagaddal vagy megkötözve, s úgy gondolod, hogy akkor lehetsz 

boldog, ha azt teheted, amit itt és most jónak látsz. Ez nem így van (Máté 10:39)! 

Nem véletlenül szólítottalak fel benneteket a gondolkodás-átalakításra! 

Házasságodban Hozzám addig vagy hűséges, amíg férjedhez hű maradsz. A Földön a 

szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat! Minél nagyobb szeretete van 

valakinek, tehát minél jobban engedi, hogy Én, Jézus, éljek benne, annál nagyobb 

áldozatra képes! 

A Földön Én és Édesanyám, Mária, vállaltuk a legnagyobb áldozatot, mert 

bennünk volt a legnagyobb szeretet. Az is igaz, hogy MI KETTEN voltunk a 

legboldogabb emberek a Földön! A szenvedés, az áldozatvállalás tehát nem ellentéte a 

boldogságnak. A bódultságnak igen! Más volna a helyzet, ha férjed elhagyott volna 

benneteket. 

Amíg te magadon kívülről, és nem a gondolkodásod átalakításától várod benső 

békédet, tehát a Földön elérhető legnagyobb boldogságod megtalálását, téves úton 

jársz! 

Megáldalak a szenvedést, az áldozatot is vállalni tudó 

HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

4237. TÁRSTALAN MARADOK? 

Kérdező: 

Társ nélkül kell leélnem földi életemet? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A társ nélküli élet nem embernek való élet. Igaz, hogy az egész földi élet nem 

embernek való élet. Ezért el is múlik! 

A Földön minden ember boldog akar lenni! Ez nem is volna baj. A baj ott van, 

hogy a boldogságot és a bódultságot összemossátok magatokban, és úgy gondoljátok, 

hogy az a boldog, aki jól érzi magát. Aki pedig nem érzi jól magát, az boldogtalan. E 

tétel csak akkor volna igaz, ha lelketek legmélyén harmóniába tudnátok jönni az 

Istennel. 

Tudatosan csak akkor érezheti jól magát egy ember a mulandóság árjában, ha 

tudatosan az örök, tehát a soha el nem múló érték birtokosának tudja magát. Ilyen érték 

csak egy van, az Általam, a te Jézusod által, elmondott és bemutatott szeretés (János 

13:34). Mivel ez gyakran áldozatvállalással jár együtt, sokan nem teszik fel maguknak 

e kérdést: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?”, inkább a bódultság felé szoktak 

fordulni. Ezt olyan vehemenciával teszik egyesek, hogy még a halál utáni életet is 

képesek tagadni, csak ne kelljen a lelkiismeretükre hallgatni. Márpedig boldogságra 

azért vagytok teremtve, mert Isten boldogságára, tehát Istenre vagytok teremtve. 

Mindennél fontosabb tehát ennek az első gombnak a jól begombolása. Az, aki erre 



nem ügyel, az – társ nélkül vagy társsal – csak vergődni fog földi életében, s úgy megy 

el innen, hogy nem teljesítette a feladatát. 

Ha számodra Én, Jézus, vagyok az abszolút Első, akkor ha szükséges, feltétlenül 

meg fogod találni azt a társat, aki – mint tükör és erőforrás – segíteni fog téged és te is 

őt egyre jobban abban, hogy kibontakozzatok – természetesen áldozatok árán – a 

boldogság útján. 

Az, aki Engem elfogad, befogad az életébe, mint abszolút Elsőt, feltétlenül 

megtalálja szíve békéjét, boldogságát már itt a földi életében is! Abban a földi halál 

nem okoz minőségi változást. Csak látáskülönbséget él meg a halála pillanatában. Aki 

itt a Földön hitben élte meg a benső békéjét, tehát boldogságát (a HIT óriási 

erőforrás!), annak a halála után ez egy olyan tapasztalati valósággá válik, amelyben 

már nyoma sincs az áldozattá válás szenvedésének. 

Az élő hit, lehet bármilyen nagy és mély, csak homályos látást eredményez. A 

színről színre látás szétfeszít minden keretet, ezért kibírhatatlan a tér, idő kereteiben 

élő ember számára. De megcélozni EZT kell! Ez ad boldogságot, benső békét az élő 

hitben élő ember számára. Azok, akik nem hitből és nem hitben élnek, nem lehetnek 

boldogok, csupán a bódultság bizonyos fokait élik át. Semmiféle pótcselekvéssel nem 

pótolható az Istennel való élő kapcsolat! 

Te vállaltál Engem, a te Jézusodat, mint utat. Minden eszközt rendelkezésedre 

fogok bocsátani, hogy az Én békém benned legyen (János 14:27)! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

4238. NEM TALÁLOM A PÁROMAT 

Kérdező: 

Párkapcsolat problémám van. Ki való hozzám? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Életedet csak azzal kösd össze, aki az életét már Velem, Jézussal, összekötötte. 

A szeretet a Földön feltétlenül áldozatvállalás, ezért nincs sok értelme annak, hogy 

azt mérlegeld, mennyire szereted őt. Mivel Értem, Jézusért, kell szeretned azt, akivel 

együtt akarsz élni, ezért csak azt kell eldöntened, hogy akarsz vagy nem akarsz 

házasságban élni. De ezt valóban neked kell eldöntened. Helyetted senki nem 

vállalhatja magára e téren a felelősséget. 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

4239. VALLÁSRÓL ÉS LELKI FEJLŐDÉSRŐL... 

Kérdező: 

1. A papokról és a templomba járásról kérdezem a HANG-ot. 

2. Fejlődhet-e szellemileg, lelkileg valaki idős korában is? 

3. Mi a gyökere bizonyos betegségi tüneteknek bennem? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A papokról és a templomba járásról nagyon elnagyolt gondolkodásról tettél 

tanúságot leveledben. 

A bűnöket Isten bocsátja meg, de általában Isten megbocsátó kegyelmét a papok 

nyilvánítják ki. 

A templom egy olyan hely, ahová általában imádkozni, tanulni szoktak menni az 

emberek, s ezért a templom nagyon tiszteletre méltó hely. Az Úr napján csak akkor 

nélkülözhető a templom, ha ehelyett lélekemelőbb feladatot teljesít valaki. Pl. beteget 

ápol. De csak azért, mert valaki jobban érzi magát másutt, az nem elégséges indok a 

templomba járás elhanyagolására. 

2. Mindaddig, amíg valaki él, nyitottságának megfelelően képes gazdagodni 

szellemileg, lelkileg. Az öregkor inkább leleplező erővel rendelkezik, semmint 

akadályozná a lelki gazdagodást. Szeretetben mindig lehet, sőt kell növekedni! 

3. Orvosaitoknak az a feladata, hogy megfelelő diagnózissal és terápiával 

rendelkezésetekre álljanak. Az orvosnak arra kell törekednie, hogy vagy hosszabbítsa 

meg azt, ami mindenképpen mulandó, vagy tegye elviselhetővé a földi élettel járó testi 

fájdalmakat. Ti mindannyian halálra ítélten jöttetek a világra. A ti igazi hazátok a 

mennyben van! Ha valaki ebbe nem tud belenyugodni, ez akkor is igaz! 

Megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!  « 

4240. NEM VAGYOK ELÉG RUGALMAS 

Kérdező: 

1. Álmomban egy félelmetes hang jött ki belőlem. 

2. Kiléptem egy Rózsafüzér csoportból. Jól tettem? 

3. Leányommal nem tudok kijönni. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Alázatosabbnak kell lenned! Én, Jézus, szelíd és alázatos szívű voltam földi 

életemben is, és erre adtam nektek példát. Mindazoknak megadom az erőt is ehhez, 

akik valóban azt akarják, hogy Én éljek bennük, és ne különböző félelmet keltő erők. 

2. Nem tetted jól, hogy kiléptél a Rózsafüzér csoportból! Csak rövid időre 

érezhettél ezért nyugalmat. Olyan ez a nyugalom, mint a pillanatnyi bódultság, és nem 

olyan, mintha valaki a hazataláltság örömét élné át. 

Alkalmazkodó készséged hiánya volt kilépésed oka. Égi édesanyátok, Mária, soha 

senkit nem bánt, de az igaz, hogy a Sátán örül olyankor, amikor bárhol 

szeretetlenséget, széthúzást tapasztal. 

Egy Rózsafüzér csoportból történő kilépés csak akkor lehet Istennek tetsző, ha e 

lépést minden csoporttag helyesli. Különben nem Istennek tetsző! Igazolták ezt – amint 

írtad is – azok a következmények, amelyek egyáltalán nem a szeretet növekedéséről 

tesznek tanúságot. 



Amit pedig a szent csókról írsz, bizony nem a szív tisztaságát jelzi, hanem olyan 

érzelmi, felületi hullámzást, amely el akarja takarni a mélyben rejlő ellenérzéseket. Ez 

nálatok, a ti korotokban akkor is igaz, ha Pál erről másképpen vélekedik. Nézd meg 

egyszer, hogy a papok hogyan adnak egymásnak szent csókot a szentmisén. Az 

valóban szent csók. 

3. Nagyon fontos volna, ha te is elfogadnál jó tanácsokat másoktól, és így 

alkalmasnak tennéd magadat arra, hogy megfelelő erkölcsi súllyal rendelkezve ne 

várjanak, hanem kérjenek tőled mások tanácsot. Ha valaki kérés nélkül is szeret 

tanácsot adni másnak, az uralkodni akar, és nem szolgálni. 

Ajánlom tehát, hogy csak olyan felnőttnek adj tanácsot – és ilyen a leányod is – aki 

ezt kéri tőled. Természetesen törekedned kell arra, hogy ne légy bűnrészes, vagyis ne 

engedd magadat rávenni olyanra, amit nem látsz jónak. Ne segíts mást olyasmiben, 

amit rossznak tartasz. Felnőttek között feltétlenül igaz az, hogy nincs erkölcsi nevelés! 

Csak erkölcsi ÖNNEVELÉS van! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

4241. ELÉGEDETLEN VAGYOK MAGAMMAL 

Kérdező: 

1. Sok embernek nem tudok eleget tenni, megfelelni. 

2. Túlságosan nyitott vagyok. Rossz ez? 

3. Nő létemre férfias jelek vannak rajtam. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Egyedül és kizárólag csak Nekem, a te Jézusodnak, kell eleget tenned! Előre 

megjövendöltem, hogy még saját háza népe is ellene lesz enyéimnek (Máté 10:36). 

Hidd el, akinek nincsenek ellenségei, annak nincsenek igazi barátai sem! Nem arra kell 

hát törekedned, hogy sokan sírjanak majd a halálodkor, hanem arra, hogy te tudj örülni 

a majdani halálod órájának! 

2. Túl szépen fogalmazod meg azt, hogy fegyelmezetlen vagy a beszédben. 

Kétségtelen, hogy az, aki beszédében tökéletes, az tökéletes ember. E téren nagyon 

komolyan kellene vennetek a „beszéd-böjtöt”. Minél fegyelmezettebb valaki a 

beszédben, annál jobban érti a „csend” szavát, annál tisztábban képes meghallani és 

megérteni Engem, Jézust. E téren is igaz: a gyakorlat teszi a mestert. 

3. Általában minden nőben vannak férfias vonások, és minden férfiban vannak 

nőies vonások. E vonásoknak gyakran vannak külsőleg is észlelhető jelei. Ezek a jelek 

az erkölcsi területet, tehát az Engem, Jézust, befogadást, a szolgáló szeretet ébren 

tartását – ahol a boldogságodat megtalálhatod – nem érintik. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a FEGYELEM LELKÉVEL!  « 



4242. ANYÁM TERHET JELENT SZÁMOMRA 

Kérdező: 

1. Nagyon nyomaszt a szoros kapcsolatunk anyámmal. 

2. Nem találom az igazi helyem a közösségemben. 

3. Idegi problémáimnak mi az okozója? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Elöljáróban föl kell hívnom a figyelmedet arra, hogy a földi élet mindenki számára 

inkább siralomvölgy, mint Mennyország. E nyomasztó valóságon sokat tud segíteni, 

lendíteni e mondás: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” 

1. A keménység, a határozottság nem szeretetlenség olyankor, amikor valaki nem 

akarja engedni azt, hogy kihasználják. Te semmiképpen sem élhetsz anyádért! Életedet 

nem neki köszönheted, hanem az Istennek. Ő csupán elfogadta azt, hogy érted éljen 

addig, amíg fel nem nősz. De arról nem lehet szó, hogy te érte élj! Külső és belső 

szabadságodat akkor is biztosítanod kell vele kapcsolatban, ha ő ezt szeretetlenségnek 

fogja fel. Nem is tudod őt helyesen szeretni, ha nem válsz tőle szabaddá! Sajnos az 

emberi kapcsolatok az egyik vagy a másik fél számára bálványimádássá tudnak fajulni. 

Ez pedig mindkét felet akadályozza az igazi, az Általam, Jézus által, elmondott, és 

nektek parancsban adott szeretet kibontakoztatásában (János 13:34). 

2. Egy olyan közösségben, ahol nevemben jönnek össze, tehát amelyet valóban 

jézusi közösségnek lehet mondani, a hármas aranyszabály mindenkire nézve kötelező. 

Mindenki kijelentheti önmagára nézve: 1. Feltétlenül van szellemi, lelki adnivalóm, ha 

a többiek ezt igénylik (ezért készülni kell az összejövetelre!) 2. Feltétlenül gazdagodni 

fogok lelkileg, szellemileg általuk (ezért nyitottnak és tanulékonynak kell lennem a 

közösségben!) 3. Legalább annyira szeretnek engem testvéreim, mint én őket (tehát 

nem érzékenykedhetek!) E hármas aranyszabály egyike sem hiányozhat! Egy 

közösséget csak akkor szabad elhagyni, ha a közösség többi tagja ezt helyesli. Nincs jó 

és kevésbé jó közösség. Csak jó és kevésbé jó emberek vannak. Ha valaki a hármas 

aranyszabályhoz tartja magát, akkor az a közösség, amely nem jézusi, kiiktatja az ilyet 

magából. 

Az, aki Hozzám tartozik, elmondhatja magáról: engem elhagyhatnak, de én nem 

hagyok el senkit. Ennek alapja az, hogy a Szentlélek a kapcsolatok lelke. 

3. Mind a magaddal hozott, mind a magadra szedett idegi problémáidra van Nálam, 

a te Jézusodnál, orvosság (Máté 11:28). Ha tudod, hogy az Istent szeretőnek minden a 

javára válik, ha tudod, hogy te a Győztes oldalán állsz, ha tudod, hogy Én, Jézus, 

nemcsak benned vagyok, de érted vagyok benned, akkor elindultál az idegi 

megerősödés útján. Benned vannak a szükséges gyógyító erők! Én – a te Jézusod – a te 

hited által mozgósítani tudom ezeket az erőket. Pontosan az idegi problémákra áll e 

kijelentésem: „A hívőnek minden lehetséges!” (Márk 9:23) 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

BÖLCSESSÉG és a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 



4243. ÉRZELMILEG KIHŰLT VAGYOK 

Kérdező: 

1. Tehetek-e róla, hogy „hideg” vagyok? 

2. Megmondhatom-e ezt férjemnek? 

3. 8 éve tartó allergiám lehet-e ezzel kapcsolatban? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Kétségtelen, hogy sok külső tényező összejátszott abban, hogy érzéki vágyaid 

elhidegüljenek. Ez nem érintheti a lényeget! A lényeg az a szeretet, amely a jót 

akarásban nyilvánul meg még akkor is, ha ez keresztet jelent. Neked így kell 

rendelkezésre állnod házasságodban a férjednek. Úgy kell neki akarnod a jót, ahogy 

erre képes vagy. Ez nem színészkedés, hanem örömmel vállalt áldozat kell legyen a 

részedről. Öröm, ha tudod, hogy ez is az üdvösséged keresztje. A szeretet a Földön 

elsősorban bizony áldozat, és nem élvezet! 

2. Semmiképpen se tárd ezt fel férjed előtt! Az áldozatvállalás e téren a te ügyed, 

és nem az övé! E téren az őszinteség nem a szeretet megnyilvánulása lenne, hanem a 

fegyelmezetlenségé. Ez alól csak akkor lennél felmentve, ha e téren ő téged nagyon 

faggatna. Mindent el kell követned, hogy ez ne következzen be! Nagy lelki fejlődésről 

teszel majd tanúságot, ha érzelmi szinten kezdeményezést is képes leszel majd vállalni! 

3. Allergiád érzelmi „hidegségeddel” is kapcsolatban áll, de nem csak azzal. Meg 

kell tanulnod jobban feladatokban gondolkodni. Ezen az úton olyan gondolkodás-

átalakítás történik benned, amely minden téren, tehát az allergiádtól való szabadulásod 

terén is, eredményeket fog felmutatni. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

NYITOTTSÁG és az ODAADOTTSÁG LELKÉVEL!  « 

4244. KAPCSOLATOM VAN MÁRIÁVAL? 

Kérdező: 

Miért szólítasz többször engem Máriának? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Lelked mélyén olyan melegség köt téged össze Máriával, Édesanyámmal, és a 

magdalai Máriával is, hogy hozzád fordulásom így nyilatkozik meg benned, 

tudatodban. E két Mária állt legközelebb földi életemben szívemhez. Ne csodálkozz 

hát, ha e nevet hallod ki hozzád szólásomból, amikor részedről koncentráltan hozzád 

fordulok. Azért mondom, hogy részedről van ez a koncentráltság, mert Én, a te 

Jézusod, akkor is érted élek benned, amikor nem gondolsz erre. Képességed, amely 

által a nyilvánosság előtt Engem hirdetsz, az Én áldásomat hordozza égi Édesanyád 

szerető szívén keresztül. Légy neki is hálás ezért! 

Megáldalak SZÍVÜNK SZERETETÉVEL!  « 



4245. IGAZI OTTHONRA VÁGYOM! 

Kérdező: 

1. Jó úton járok-e? 

2. Szívem szerinti otthonra vágyom. Szabad ezt tennem? 

3. A „Fénytest” tanfolyamról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » 1. A reggeli és az esti imáid alapján tudhatod meg, hogy az ÚT, amelyen jársz, 

azonos vagy nem azonos azzal az ÚTTAL, amellyel Én, Jézus, azonosítottam 

Magamat. Erre semmiféle médiumon keresztül ennél pontosabb választ nem kaphatsz, 

mivel a földi élet senki számára nem teszi lehetővé, hogy még életében szentté 

avassák. 

2. Nagyon természetes, hogy vágyódhatsz szíved szerinti otthonra, de tudnod kell, 

hogy a Földön minden „otthon” csak eszköz jellegű, és minden eszköz csak annyiban 

lehet jó, amennyiben segít közelebb kerülni a CÉLHOZ! A CÉL pedig csak Én, Jézus, 

lehetek, Aki elmondhattam Magamról, hogy Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet 

(János 14:6). 

3. Minden tanfolyam annyit ér, amennyit az evangéliumaim mérlegén mutat. 

Minden olyan gondolat, amely a lelki fejlődés céljából hangzik el, íródik le, kell hogy 

legalább magjában megtalálható legyen az Általam elmondott és az evangélisták által 

leírt evangéliumaimban. Ez áll az egész Bibliára és minden egyéni imára, tanításra. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak azzal a Szeretettel (Szentlélekkel), 

AKI az égi béke a Földön!  « 

4246. KICSINY A HITEM. MIT TEGYEK? 

Kérdező: 

1. Párom szerint kicsiny a hitem. 

2. Az idegeimmel le vagyok százalékolva. 

3. Szeretnék felszabadultan élni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A hit valóban csodákra képes (Márk 9:23)! A hit valóban növelhető (Márk 

4:40)! A hit növekedésével valóban erősödik az idegrendszer (Lukács 7:50)! A hit 

gondolkodással, értelmes belátással növelhető. 

2. Mindenki magában hordja azokat a gyógyító erőket, amelyek szükségesek 

számára ahhoz, hogy idegileg erősödjék. Ha naponta időt szánsz arra, hogy 

elcsendesedve átéld az Én, a te Jézusod benned lévő jelenlétét, ha rendszeresen, tehát 

naponta, tudatosítod magadban azt, hogy Én, Jézus, érted vagyok benned, akkor ennek 

következménye feltétlenül megtapasztalható lesz másoknak is rajtad. 

3. Ez az Én vágyam is! Szeretnélek felszabadítani! Az Én nevem: Isten, a 

Szabadító. Hited erősödése nem Rajtam, hanem rajtad fog változtatni. Neked kell 



kinövesztened magadban azokat a „hit-antennákat”, amelyek meg tudják jeleníteni 

idegrendszeredben az Én felszabadító jelenlétemet! Ezt kérem is tőled! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4247. ÉRZÉKI CSALÓDÁSBAN ÉLEK 

Kérdező: 

Mintha pókok mászkálnának rajtam. Félek tőlük. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Az, amit a bőrödön érzel, nem más, mint más emberekkel, környezeted felszínével 

kapcsolatos lelked állapotának kivetítése a testedre. Tehát ennek gyógyítása is belülről 

történhet. 

Azt a terápiát ajánlom hát neked is, amely gyógymód minden idegi alapon megélt 

problémát képes gyógyítani. 

Naponta időt kell szánnod arra, hogy elcsendesedve igyekezz átélni azt a 

valóságot, amely valóság igaz és örökké tartó. Ez pedig az, hogy Én, Jézus, nemcsak 

benned élek, de érted élek benned azért, hogy elindítsam benned azokat a gyógyító 

erőket, amelyeket már teremtettséged folytán magadban hordasz. Ezek az erők 

mindkettőnk tevékeny munkáját igénylik. A te munkád az, hogy növelned kell hitedet. 

Ezt az előbb említett elcsendesedéssel, a benned való jelenlétemre való gondolással, 

koncentrálással, átéléssel tudod megtenni. Én, Jézus, pedig, látván a te hitedet, 

elindítom benned az idegi gyógyulásodhoz szükséges folyamatot. Ha ezt te naponta, 

tehát rendszeresen megteszed, akkor lelked gyógyul, idegrendszered erősödik, és az Én 

benned lévő valóságom egyre hatékonyabban fog tudni működni általad, veled és 

benned. Igen, mert egyre mélyebben lesz számodra természetes, hogy Általam, Velem 

és Bennem mindenre képes vagy, ami a boldogságodat, tehát benső békédet, 

nyugalmadat illeti. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4248. MEG FOGOK GYÓGYULNI? 

Kérdező: 

1. El fog-e múlni betegségem? 

2. Van-e még feladatom a Földön? 

3. Tőled jönnek-e a HANGOK, amelyeket hallok? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Két látszólag ellentétes dologra mutatok rá. Az egyik az, hogy mindannyian 

halálos betegség csírájával születtetek a Földre. Tehát aki megszületett, annak meg is 

kell halnia. A másik pedig az, hogy mindenkiben benne van már teremtettsége alapján 

mindaz a gyógyító erő, amelyre szüksége van ahhoz, hogy a Földön feladatát teljesítse. 



A hangsúlyt tehát elsősorban nem a testi egészségre, betegségre kell tenned. 

Halálos betegen is lehet valaki boldog, és makkegészségesen is lehet valaki 

boldogtalan. A hangsúlyt, amint magad is ráéreztél, a megfelelő feladat vállalására kell 

tenned. 

2. Ne „világra” szóló feladatra gondolj, amikor feladatodra gondolsz. Bár 

kétségtelen, hogy az egész világ lesz jobb vagy rosszabb azáltal, ahogyan valaki a 

feladatát végzi. Napra lebontva kell felismerned, mi az Isten akarata veled. Pontosan 

azért oly nagyon fontos a megfelelő reggeli ima, mert ebben kell átgondolnod, Velem, 

a te Jézusoddal, megbeszélned, mi a teendőd, és azt hogyan kell elvégezned úgy, hogy 

áldásom legyen napodon. A reggeli imának tehát nem csupán az a szerepe, hogy 

jelezze: felébredtél, hanem egy olyan belelendülés is a Velem való élő kapcsolatodba, 

amely következtében már egész nap tudni fogod, hogy mindig és minden döntésedben 

jelen vagyok. Az esti imádban ki fogod hallani lelkiismereted hangjából, hogy meg 

voltam-e elégedve veled vagy sem. 

3. Tőlem csak olyan hangok jönnek, amelyek építik, buzdítják, vigasztalják az 

enyéimet. Olyankor pedig, amikor a benned megszólaló hang valamilyen feladatra 

szólít fel, akkor a Tőlem jövő hangnak mindenkor két ismertető jele van. Az egyik az, 

hogy szívbékét ad, a másik pedig az, hogy mindenkor harmóniában van az 

evangéliumaimban (nem az egész Bibliában!) elmondottakkal. Ezért oly nagyon fontos 

ismerni az evangéliumaimat! 

A Földön csak az mondhatja el magáról, hogy birtokában van a szellemek 

megkülönböztetése adományának, aki az univerzális hitnek és az alapalázatnak a 

talaján állva ismeri az evangéliumaimat, tehát helyes módon képes rangsorolni a 

Bibliában. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

4249. HÁLA NÉKED, URAM! 

Kérdező: 

Tele van szívem hálával Irántad, Jézusom! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Keresztemben, örömömben egyaránt részesítelek! Eljön majd az az idő, amikor 

már csak örömömben fogsz részesülni. De amíg a Földön kell maradnod, addig meg 

kell tapasztalnod azt, hogy a Földön a szeretet elsősorban áldozat, és nem élvezet. 

A reményből élés olyan forrást biztosít számodra, amely mindenkor az Én erőmet 

juttatja hozzád. Igen! Az Én, a te Jézusod ereje a te erőd, és így, amint igaz, hogy 

Nálam nélkül semmit sem tehettek, úgy igaz az is, hogy Általam, Velem és Bennem 

mindenre képes vagy ahhoz, hogy élő kapcsolatban maradj Velem! Ez biztosítja a 

szívbékét! A mulandó földi élet szenvedései nem mérhetők ahhoz a csodálatos 

boldogsághoz, amelynek csíráját már most magadban hordod, és amely egy 

örökkévalóságon át fog egyre jobban kibontakozni benned. Igen! A Velem való élő 



kapcsolat nemcsak boldogságot ad, de egyre növekvő boldogságot jelent számotokra. 

Ezt az élő HIT biztosítja, mint szívbékét, mint a hazataláltság örömét. Ezt a színről 

színre látás pedig olyan tapasztalati valósággá teszi, amiről a Földön még álmodni sem 

lehet. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a REMÉNYBŐL ÉLÉS LELKÉVEL!  « 

4250. JÓ ÚTON JÁROK? 

Kérdező: 

1. A jövőmet illetően félelmeim vannak. 

2. Mit mondjak a lezárt embereknek? 

3. Jó úton járok-e? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Egy egyszerű és igaz versikével próbálom érzékeltetni veled e kérdésedre 

adandó mondanivalómat. E versike címe: „Az Én nevem: VAGYOK! 

Megállt. Vártam. Egy idő múlva újra megszólalt: Tudod, amikor a múltban élsz, 

annak minden hibájával és bánatával, az bizony nehéz dolog. Ott ugyanis nem vagyok 

veled. Az Én nevem nem az, hogy VOLTAM! Amikor a jövőben élsz, annak minden 

gondjával és félelmével, bizony az is nehéz. Ott sem vagyok veled. Az Én nevem nem 

az, hogy leszek. Ha viszont a jelen pillanataiban élsz, könnyű a dolgod. Ott veled 

vagyok. Mert az Én nevem: VAGYOK!” 

E pár mondat világosan rámutat arra, hogy csak a JELEN van kettőnk kezében! 

Lehet a múltban merengeni, és lehet a jövőről tervezgetni, de ezekhez soha nem szabad 

kötnöd a szívedet! A múlt az már nincs! A jövő egyáltalán nem biztos, hogy lesz! 

Amint a testi szíved a jelenben dobog, vagyis a jelenedet élteti, úgy Én, Jézus, is a 

mindenkori jelenedben vagyok képes arra, hogy az Én békémet megosszam veled 

(Máté 11:28). 

A JELENBEN kell tehát megtenned azt, amit megtehetsz annak érdekében, hogy 

szíved békéje megteremtődjék benned. Minden JELEN ezért van! 

Nagyon természetes, hogy a múlt tapasztalatainak tanúságait a jelenben figyelembe 

kell venned. Nagyon természetes az is, hogy reményből élő ember légy. De e remény 

horgonya mindenkor ezt kell hogy eszedbe juttassa: „Mi ez az örökkévalósághoz 

képest?!” Ha így éled meg jelenedet, akkor és csak akkor tudlak boldogítani Én, a te 

Jézusod! 

2. Általában csak a kérdező embereknél tételezhető fel bizonyos nyitottság. Az 

ilyen embereknek olyan válaszokat kell adnod, amelyek alátámaszthatók az 

evangéliumaimban elmondottakkal. 

Neked tudnod kell, hogy a reinkarnáció azok számára, akik ki akarják olvasni ezt 

az evangéliumaimból, meg is tudják tenni ezt (Máté 11:14). Azoknak, akik nem 

akarják ezt kiolvasni, azoknak hiába beszélsz! Általában használható viselkedési mód 

az, hogy csak azt akard tanítani, aki ezt kéri tőled. Ha valóban Általam, Velem és 



Bennem élsz, akkor feltétlenül rád kérdeznek, mert az embereket általában érdekli az a 

FORRÁS, amelyből képes valaki a maga számára értelmet megnyugtató választ kapni, 

képes valakit boldoggá tenni. Én, Jézus, valóban ilyen FORRÁS VAGYOK! 

3. E harmadik kérdésedre, ha imáid nem megszokott szövegfelmondások, a reggeli 

és az esti imád keretében tudok neked érdemben válaszolni. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

HŰSÉG LELKÉVEL és az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!  « 

4251. FÉLEK EGY HANGTÓL 

Kérdező: 

Félek egy hangtól, aki olyat kérdez, amire nem tudok felelni. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Szeretnék segíteni rajtad, de ehhez szükséges az is, hogy te is dolgozz együtt 

Velem. Én, Jézus, nem tudom helyetted elhinni, hogy benned élek. Ezt csak elmondani 

tudom. Ezt neked kell elhinned, átélned, igaznak tartanod! Nem tudom helyetted 

elhinni, hogy te a Győztes oldalán állsz. Nem tudom helyetted olyasmire irányítani a 

figyelmedet, aminek hatására csendesednének benned a zavaró állomások. 

Mindezekben csak segíteni tudlak, de helyetted nem tudom megtenni azt, amit neked 

kell megtenned. 

Ha kezedbe veszel egy imakönyvet, és elkezded lassan, figyelmesen olvasni, akkor 

kétségtelen, hogy nem tud másra irányulni a figyelmed, csak arra, amit pillanatnyilag 

olvasol. Ha estére kifáradva álomra hajtod fejedet, és ekkor kéred őrangyalod 

segítségét, akkor ő meg fog tenni mindent azért, hogy nyugodt, pihentető álmod 

legyen. De ehhez is hinned kell benne! 

Mindemellett többet kellene foglalkoznod az evangéliumaimmal, a HANG-

könyvekkel, hogy minden felmerülő kérdésre megfelelő választ tudj adni magadnak és 

azoknak, akik kérdésekkel fordulnak feléd. 

Hidd el! Veled és érted MINDENT! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4252. NEM VAGYOK URA A GONDOLATAIMNAK 

Kérdező: 

Miért jelenik meg valaki gyakran a gondolatomban? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Benső világotok önmagában nem zárt világ. Én, Jézus, az Atyával és a Lélekkel 

ugyan minden szellemi lényben, minden emberben benne vagyunk boldogítóan 

létbentartó módon, de ezt részetekről nem elég egyszerűen tudomásul venni! Aki 

valóban elhiszi, hogy Én, Jézus, benne élek, az feltétlenül rendszeresen, sőt akár 



állapotszerűen is arra fog törekedni, hogy alkalmat adjon magának arra, hogy Velem 

élő kapcsolatba kerüljön. Nemcsak gondolni fog Rám, de figyelni is fog Rám! 

Szeretnék minden embert Lelkemmel irányítani. Nemcsak a cselekedetek területén, de 

gondolataitokban is. 

Semmire gondolni, legalábbis hosszabb ideig, nem lehet. Ha nem vagy megfelelő 

időben résen, és nem Hozzám irányítod a gondolataidat, akkor bizony előfordulhat az, 

hogy a szemtelen szellemek igyekeznek önmagukra irányítani a figyelmedet. 

Mivel minden ember szellemi lény, ezért a koncentrálás-képesség azt igényli, hogy 

foglalkoztassátok, mivel e képesség erejét és irányát rátok bízta a Teremtő. Tehát már 

teremtettséged folytán vállalnod kell azt, hogy gondolataidnak ura akarj lenni. Az 

evangéliumok, a HANG-könyvek vagy egyéb értékes szellemi termékek, főleg versek, 

figyelmes olvasása, az elmélyült, koncentrált, összeszedett imádság, az emberi 

kapcsolatokban a másikra figyelés mind-mind alkalmas eszközök arra, hogy a 

szemtelen szellemek próbálkozásait gyengítsék vagy akár meg is szüntessék. 

Bizony minden szellemi teremtménynek arra kell törekednie, hogy eledele az Isten 

akaratának teljesítése legyen, amint Én, Jézus, erre példát adva be is jelentettem nektek 

(János 4:34). Ennek pedig belülről kifelé kell megtörténnie! Tehát arra kell törekedned, 

hogy okosan foglald el magadat. Abban biztos lehetsz, hogy Istenen nem múlik 

semmi! Isten Általam, a te Jézusod által, bebizonyította, hogy nemcsak van, de érted 

van! Én, Jézus, valóban érted élek benned! Hinni helyetted nem tudok, de értelmes 

gondolataid által segíteni tudlak hited növekedésében. 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4253. HOGYAN TOVÁBB? 

Kérdező: 

1. Hogyan lehet örömmel élni Jézusban? 

2. Jézust elfogadtam. Most hogyan tovább? 

3. Szeretnék jól imádkozni! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Egyetlen szóval tudok válaszolni e kérdésedre: REMÉNNYEL! 

Ez azt jelenti, hogy ápolnod kell magadban azt a szívbékét, amelynek másik neve a 

HAZATALÁLTSÁG ÖRÖME. Ha valaki tudja, hogy megtalálta azt a helyes irányt, 

utat, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat, akkor a soha senkinek nem ártás, a 

mindig mindenkinek megbocsátás és a szolgáló szeretés magatartásával valóban bizton 

remélhet abban, hogy Én, Jézus, örök lakást vettem nála. 

2. Lelkemmel akarlak irányítani téged! Rendszeres és elmélyült imádság szükséges 

ahhoz, hogy Lelkem irányítását észrevedd magadban. Az elmélyült imához csend, 

nyugalom és befelé figyelés kell. Minden egyes nap olyan számodra, mint valami 

tartály, amelyet neked kell megtöltened olyan gondolatokkal, szavakkal, 



cselekedetekkel, amelyek halálod óráján örömödre szolgálhatnak majd. Ezért a jó 

REGGELI ima nagyon fontos! 

3. A jó imához fegyelem és figyelem kell. Meg kell tanulnod állhatatosan és 

áhítatosan imádkozni. Ha meg akarsz tanulni jól imádkozni, akkor erre időt és helyet 

kell biztosítanod. Imádkozni annyit jelent, hogy lelkedet az Istenhez emeled. Nem elég 

az, ha valaki csak a „fejével” imádkozik. Az elmélyült, erőt sugárzó imához SZÍV is 

kell! Nem a szavak sokasága, még csak nem is a szavak szépsége teszi Istennek 

tetszővé az imát. Az ima alatt törekedned kell átélni, hogy Isten figyelmes szeretete 

átölel, s te valamiképpen átéled Isten békét adó jelenlétének valóságát. Ehhez nemcsak 

idő kell, de biztosítanod kell magadnak olyan „helyet”, „testhelyzetet” is, amely 

elősegíti, biztosítja azt a zavartalanságot, amely az ilyen imához szükséges. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4254. SZERETNÉK MEGGYÓGYULN! 

Kérdező: 

1. Jogom van-e gyógyulást kérni Jézustól? 

2. Meg fogok-e gyógyulni földi életemben? 

3. Mi a bűnöm? (Karmám.) 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nagyon természetes, hogy jogod van gyógyulást kérni Tőlem, a te Jézusodtól. 

Én, Jézus, kifejezetten felszólítottalak benneteket arra, hogy kérjetek (Máté 7:7). 

Ha valaki Hozzám fordul kérő imájával, akkor ennek a kérő imának befejezése így 

végződjék: „Akaratod szerint teljesítsd kérésemet!” Azért fontos így befejezni a kérő 

imát, mert amikor kéréssel fordultok Hozzám – azon kívül, hogy a Szentlelket kéritek 

– ti szinte soha nem tudjátok, hogy hosszabb távon javatokat szolgálja-e a kérésetek. 

Sok esetben rosszat tennék veletek, ha teljesíteném kéréseiteket. 

Általában tévedésben van az, aki úgy véli, hogy az egészség számára jobb, mint a 

betegség. Az egészség részben nagyobb felelősséggel jár, részben pedig több kísértési 

alkalommal. 

Arról légy meggyőződve, hogy nincs meg nem hallgatott imádság! Igaz, hogy 

azok, akik tudatosan bűnben élnek, csak azt kérhetik Tőlem teljes biztonsággal, hogy 

segítsem őket a megtérés útjára találni. De azok, akik már elfogadtak Engem, Jézust, 

személyes Megszabadítójuknak, legyenek meggyőződve arról, hogy Nekem 

szívügyem segíteni rajtuk! 

2. Mindannyian olyan halálos betegség csíráját hordjátok magatokban, amely csíra 

mindenkiben kifejlődik. Vagyis mindenkinek egyszer meg kell halnia. Ezért az az 

ember tesz legjobbat önmagának, aki – bár rendszeresen kérheti testi gyógyulását, de – 

a legnagyobb hangsúlyt arra teszi, hogy a jelent megszentelje. Ez azt jelenti, hogy a 

jelenben tegye meg mindenkor azt, amit megtehet szeretetének növekedése érdekében. 



Szeretni mindig nemcsak szabad, de kell is! Minden más csupán annyit ér, amennyit e 

mérlegen mutat: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” 

Ha a benned lévő gyógyító képességek (gyógyító erőket mindenki hord magában 

már a teremtettsége alapján) hited nagyságának erejében ki is gyógyítanak jelen 

betegségedből, akkor sem kerülheted el, hogy számodra a legfontosabb feladat a 

halálod órájára készülni. Ez az óra biztosan be fog következni! Mindent meg kell 

tenned azért, hogy ez a legbiztosabban eljövő óra számodra a legboldogabb óra legyen. 

Ne feledd: az örökkévalóság gyermeke vagy! 

3. Sorsvonaladon nem nehéz felismerned azokat a karmikus görcsöket, amelyek 

leoldására születtél a Földre. Minden olyan magatartásod, amelyek a két főparancs 

megvalósítását nehezítik, ilyen görcsök. Az önismeret útja felismerteti veled ezeket a 

görcsöket. 

Sokszor fordultok Hozzám, Jézushoz, olyan kéréssel, hogy tegyek meg helyettetek 

olyasmit, amit nektek kell megtennetek. Mindenkor és mindenkinek csak ezt tudom 

mondani: Veled és érted mindent, de helyetted semmit. Csak így lehetünk partnerei 

egymásnak. Csak így bontakozhat ki bennetek az a szeretet, amelynek gyümölcse már 

a Földön is a boldogság, vagyis az a benső béke, amelyet a világ nem adhat, de el sem 

vehet tőletek! Mindenkor igaz e kijelentés: Ha valaki boldog akar lenni, akkor tegyen 

jót másokkal! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4255. KÉRDÉSEIMRŐL... 

Kérdező: 

Az élettel, halállal kapcsolatos kérdéseim vannak. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Arra kérlek szeretettel, hogy soha ne menekülj a benned felmerülő kérdésekkel 

kapcsolatban különböző bódulatokba! Csak az képes szívében megtalálni az áhított 

benső békét, tehát a Földön elérhető legnagyobb boldogságot, aki menekülés helyett 

mindenkor a szembesülést választja. 

Korotokban alig van ember, aki ne valamilyen bódulatban élne. Bódulatot nemcsak 

drogok által ér el a földi ember. A sport, a művészet, a tudomány, a politika, az üzlet, a 

vallás, tehát a földi életnek szinte minden területe alkalmas arra, hogy a boldogság 

látszatával bódulatba vigyen benneteket. 

Boldoggá csak az az ember lehet a Földön, aki az örökkévalóság igézetében éli 

meg azt, hogy az igazságot szeretetben, a szeretetet pedig igazságban kell 

megvalósítania. Az ilyen ember „bárány”, de nem „birka”. A Földön él, de nem a 

Földért él, és földi életének legbiztosabb órájára – a halál órájára – gondolva nem 

félelemmel menekül ettől, hanem telve reménnyel, örömmel készül erre. 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 



4256. ISTEN TÉTLENÜL NÉZI SZENVEDÉSEINKET? 

Kérdező: 

1. Oka voltam gyermekem halálának? Nem tudom feldolgozni! 

2. Hogy nézheti Isten tétlenül az ártatlanok szenvedését? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nem voltál oka gyermeked halálának! Csak akkor mondható az, hogy valaki oka 

egy másik ember halálának, ha ezt tudatosan, egyértelmű szándékkal csinálja. Ha 

valaki önkezével vet véget földi életének, az részben rosszul, részben pedig jól jár. 

Rosszul jár, mert majd egy keservesebb életet kell vállalnia. Jól jár, mert olyan 

önismeretre jut, amelyet földi életében elhanyagolt, s így jobban tudja majd kezelni 

önmagát, mint öngyilkossága előtt. 

Te semmiképpen sem felelsz senkiért, csak magadért! Ez a gyakorlatban azt 

jelenti, hogy sem boldogabb, sem boldogtalanabb nem lehet senki attól, amit mások 

tesznek vele. Nem, mert az Istent szeretőnek minden a javára válik, s az Istent nem 

szeretővel pedig az Isten sem tud mit kezdeni. Igenis valóság az, hogy Isten a szeretet 

körén belül mindenható, s a szeretet körén kívül magatehetetlen. 

Ha makacsságod miatt nem fogadod el az Én, a te Jézusod békéjét, vagyis azt az 

igazságot, hogy számodra nem lehet döntően fontos gyermeked mindenképpen 

mulandó földi életének hossza, akkor nem tudok rajtad segíteni. Akkor magadra vess! 

Én, a te Jézusod, hitet adni neked sem tudok. Hitet Én kérek tőled! Hidd el, hogy 

boldogító módon vagyok benned! Nem is tudok senkiben másképpen lenni! Ha ezt 

nem hiszed el, akkor ez számodra annyi, mintha nem is lennék benned! Márpedig, ha 

nem lennék benned, akkor te nem is létezhetnél! 

2. Szó sincs róla, hogy Isten érzéketlenül nézi az ártatlanok szenvedéseit! Sőt! 

Minden szenvedőben Isten szenved (Máté 25:35-45)! 

Azok az ártatlan szenvedők, akikben Én, Jézus, jelen vagyok, ha hisznek 

jelenlétemben, akkor olyan erőforrásnak vannak birtokában, amelynek alapján nagyon 

is megértik e mondatot: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” 

Azok pedig, akik nem hisznek – igaz, boldogtalanul – egy olyan adósságtörlesztést 

valósítanak meg, amelynek alapja ez: a szeretetnek igazságban, az igazságnak pedig 

szeretetben kell megnyilvánulni. 

Mindaddig, amíg valaki csak a felszínt látja, szükségszerűen téves 

következtetéseket von le magának az eseményekből. Az igaz ember a hitből él (Róm. 

1:17)! A hit pedig olyan szeme a szívnek, amely mindenkor képes belelátni abba a 

mélységbe, ahol megleli szíve nyugalmát. Aki így lát, az megérti szavaimat: „Gyertek 

hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek 

titeket!” (Máté 11:28) 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 



4257. SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 

Kérdező: 

Intelmet és irányítást kérek magam és enyéim számára! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Én, Jézus, azért maradtam különböző megjelenési formában itt a Földön 

közöttetek, hogy intelmet és irányítást tudjak adni minden jó szándékú embernek. 

Megjelenési formáim közül kétségtelen, hogy a legboldogítóbb számotokra a 

bennetek való jelenlétem. (János 14:23) Ezt is, csakúgy mint a többit – evangéliumaim, 

egyházam (vagyis azoknak az embereknek a társasága, akik az Én, a te Jézusod 

nevében szoktak összejönni, mint testvérek), szentségeim, szeretetre rászoruló 

emberek – csak hittel, hittől erősödő szeretettel lehet tudomásul venni. Hitedet pedig a 

párbeszéd-imával, gyakorlással tudod növelni, fejleszteni. 

A tieid számára te nem tehetsz mást, mint amit Én, Jézus, tettem: Példát kell 

adnod, tanúságot kell tenned szavaiddal, cselekedeteiddel egyaránt arról, hogy te 

valóban égi béke akarsz lenni a Földön úgy, amint az angyalok énekelték első 

karácsony éjszakáján a pásztoroknak. 

Ennek egyik alapja annak a felebaráti szeretetnek a megélése, amely nem tesz 

különbséget ember és ember között akkor, amikor valaki segítségre szorul. A másik 

alapja pedig az a nyitottság, amely képes mindig lecserélni magában az addig 

meglátott jót egy olyan jobbra, amely Velem, Jézussal, támasztható alá. Ez a helyes 

alázat! 

Tudnod kell, hogy amint Én, úgy te sem adhatsz hitet senkinek. Csak felajánlhatod 

családodnak azt az utat, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat, vagyis a nem 

ártás, a megbocsátás, a szolgáló szeretés útját. Csak és kizárólag ez az egy út a 

BOLDOGSÁG útja! Minden más ÚT bódultságot, kiábrándultságot eredményez. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

4258. A KARMIKUS BETEGSÉGEKRŐL... 

Kérdező: 

1. A karmikus betegség lehet szerzett betegség is? 

2. Aki özvegy, az házasodhat újra templomban? 

3. Megtiltották, hogy lássam unokámat. Pótolható ez valahogy? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Karmikus betegségnek azt a betegséget szoktátok nevezni, amelynek csíráját 

magatokkal hoztátok. Ebből az is következik, hogy a jelen életetekben történt 

különböző szeretetlenség, ha nem születtetek újjá, a következő életetekben, mint 

karmikus, tehát adósságtörlesztő betegségként mutatkozhat meg. 



2. Minden szabad állapotú esküdhet templomban szabad állapotúval azok között a 

feltételek között, amelyeket a templom, az egyházközség pásztora megkíván. 

3. Az igazi szívbéke elérése megköveteli azt is, hogy szabaddá váljatok 

mindenfajta vérköteléktől is. Ha valaki nem láthatja szeretett unokáját, az adjon hálát 

Istennek azért, hogy az unokáért mondandó imádságot nem lehet megtiltani. Valakiért 

imádkozni többet jelent, mint látni őt! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4259. BŰNTUDATBAN ÉLEK 

Kérdező: 

1. Férjem öngyilkos lett. Magamat is hibáztatom miatta. 

2. Mit tehetek férjemért? 

3. Szeretném, ha családom Hozzád tartozna, Jézusom. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Isten annyira erős önfenntartási ösztönnel látott el benneteket a teremtésetek 

alkalmával, hogy azok, akik ennek ellenére megölik magukat, nem számíthatók olyan 

gyilkosoknak, mint azok, akik tudatosan másokat ölnek meg. Ezért nem mondható az, 

hogy egy öngyilkos az már reménytelen eset. 

Magadat semmiképpen sem okolhatod! Csak az mondhatja önmagáról, hogy 

felelősséggel oka embertársa halálának, aki tudatosan utazott rá, hogy az a másik 

megölje önmagát. Nálad erről szó sem volt! A különböző viták, veszekedések, 

nézeteltérések nem juttathatnak senkit arra, hogy önkezével vessen véget életének. Erre 

csak súlyos, fájdalmas betegségek, kínzások képesek. 

2. Feltétlenül hasznos, ha imádkozol férjedért! A szívből jövő imának sokkal 

nagyobb hatása van, semmint gondolnátok! Ha arra törekszel, hogy helyette is szeresd 

családodat, és szolgálj másokat, és ezt férjedért teszed, akkor ezzel is segíteni tudod őt. 

Tehát az érte mondott imádság és az érte felajánlott áldozat mind-mind az ő javát is 

szolgálják. 

3. Azt te is tudod, hogy családod helyett nem üdvözülhetsz. Mindenki önmagáért 

felel! Ha azt látják rajtad, hogy van időd Rám, a te Jézusodra, ha azt látják, hogy van 

reggeli és esti imád, ha azt látják rajtad, hogy számodra békét adó, boldogító erőforrás 

a hited, akkor mindent megtettél családodért, amit megtehettél. 

Gyarlóságod ne zavarjon! Az nem baj, ha belátod, hogy nem vagy tökéletes. A 

fontos az, hogy erre törekedj. Légy örök újrakezdő! Minden nap egy új lap az 

életedben. Minden nap egy új lehetőség számodra, hogy Lelkem irányítását követve 

reggel áldásommal indulj arra az utadra, amely a szeretetben való növekedésedet teszi 

lehetővé. A senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás és a másokat szolgáló 

szeretés útja az, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat, és amellyel neked is 

naponta, legalább szándékban, törekvésben, azonosulnod kell! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 



4260. NEM AKAROK TÉVÚTRA JUTNI! 

Kérdező: 

1. Álmomban egy Jézus-szobor egyik szemével rám nézett. 

2. Átölelt egy fény. Ez illúzió volt csupán? 

3. Betegeskedésem nehezíti a fontos munkám elvégzését. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Szimbolikus álmodnak magyarázata az, hogy bár hiszed, hogy Jézus tud rólad, 

de ezt csak „fél hittel” éled meg. Az „egész” hit felé akkor tennél lépéseket, ha egyre 

kisebb problémát, gondot csinálnál az esküvőre készülés külső megünnepléséből. A 

külső csinnadratta egyáltalán nem érinti ilyenkor a lényeget akkor sem, ha az emberek 

másképpen gondolkodnak. Arra kellene törekedned, hogy a sodrásnak ellenállva minél 

szerényebb legyen az a külső forma, amit szükséges megteremtened az esküvővel 

kapcsolatban. 

Az ilyen és ehhez hasonló események levizsgáztatnak benneteket arról a hitről, 

amely helyesen tud válaszolni e kérdésre: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” 

2. Amit átéltél, nem volt illúzió! Akartam, hogy megtapasztalj valamit abból a 

szeretetből, amely állandóan sugárzik Belőlem feléd! Ezt olyan erőforrásnak szántam, 

amelyből mindig meríthetsz, amelyben mindig felfrissülhetsz, ha ennek szükségét 

érzed. 

3. Betegeskedésed, szenvedéseid csak javadat szolgálhatják, mivel az Enyém vagy! 

Bizony nálad is igaz a mondás: „Az volna a baj, ha nem volna baj!” E prés által, 

amelyben vagy, ismerheted meg valójában azt, hogy hol tartasz a hitben, az Isten iránti 

bizalomban. De felismerheted saját gyengeségedet is, és azt is, hogy a legtöbb ember 

mennyire nem érti meg azt az igazságot, hogy más a földből élés, és más a földért élés. 

Csak azok tudják megtalálni a keskeny utat és a szűk kaput, akik tudják, hogy nem a 

földért kell élniük akkor sem, ha rákényszerülnek arra, hogy a földből éljenek. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4261. PÁRKAPCSOLATOMBAN NEM LÁTOK TISZTÁN 

Kérdező: 

Párkapcsolat-problémám van. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Irányelveket tudok adni, de a döntést nem tudom helyetted meghozni. 

Alapkiindulásként el kell fogadnod azt, hogy kivétel nélkül minden ember leghőbb 

vágya csak azért lehet a boldogság utáni vágy, mert e vágya betölthető. Amint a 

virágnak csak azért lehet Nap-éhsége, mert van Nap. A boldogságot azonban nem 

szabad összekeverni a bódultsággal, amint a Nap sugarait sem keverheti össze a virág a 

neon-fényekkel. 



Isten nem kevesebbre, mint Önmagára teremtett téged is, és éppen ezért a te szíved 

sem lehet mindaddig békés, boldog, amíg Isten-kapcsolatában meg nem nyugszik. 

Szellemi szinten, tehát emberi szinten is, minden párkapcsolatnak legfőbb feladata 

csak az lehet, hogy segítséget nyújtsatok egymásnak az Isten-kapcsolatotok 

elmélyítésére. Ahol ez kezdetben hiányzik, ott hiú reményt táplál magában az, aki úgy 

gondolja, hogy ez majd később meg fog történni. Ott homokra építi élete várát az, aki 

ezt teszi. Az ilyen embert nevezi az evangéliumom bolondnak (Máté 7:26). Aki úgy 

gondolja, hogy Nélkülem, Jézus nélkül, is igazi önmagára tud találni, az figyelmen 

kívül akarja hagyni élete egyetlen csalhatatlan útjelző tábláját. 

Aki még nem talált meg Engem, Jézust, mint utat, az csak akkor mondható jó 

szándékúnak, ha addig keres, amíg értelmét megnyugtató választ nem kap a benne 

fölmerülő élet-kérdésekre. Aki valóban keres, az feltétlenül talál (Máté 7:7)! 

Ne dőlj be ígéreteknek! Minden emberi ígéret alapja a jövő körülményeinek nem 

tudása. Aki tehát erre épít, az az emeletnél akarja elkezdeni háza építését! 

A szerelem nem tartozik a házasságkötés lényegéhez. De boldogságod áll, bukik 

azon, hogy Velem milyen a kapcsolatod. 

Csak akkor szánd rá magad a házasságkötésre, ha már Velem – a te Jézusoddal – 

nemcsak elméletben, de a gyakorlati életedre vonatkozóan is tisztáztad kapcsolatodat! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!  « 

4262. MIT TEHETEK HALOTT FIAMÉRT? 

Kérdező: 

Nehezen tudom feldolgozni fiam halálát. Mit kell tennem érte? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Mindenki tudja azt, hogy aki megszületik, annak meg is kell halnia. Ennek 

ellenére, amikor a halál megjelenik egy családban, szinte értetlenül álltok vele 

szemben. A legritkább eset az, amikor azt mondjátok, hogy a legjobbkor jött. Ez azért 

van így, mert a halál nem természetes velejárója az örök- életre teremtett embernek. 

Jogos tehát, hogy fájdalmat okoz! Főleg akkor, ha valaki fiatalon és váratlanul hagyja 

el a földi életet. 

Azok, akik itt maradtak, kell hogy tanuljanak minden halálesetből! A földi élet 

mulandóságára nem lehet elég nagy hangsúlyt tenni. Ti mindannyian az örökélet 

gyermekei vagytok, és a földi életetek csak egy kis útszakasz. Ne adjátok hát át 

magatokat a szeretteitek eltávozásán érzett fájdalomnak, hanem inkább készüljetek 

arra, hogy hamarosan követni fogjátok azt, aki már elment. 

Aki pedig már elment, egy olyan fénybe került, amely tökéletes önismeretre 

juttatja őt, és ez fogja meghatározni további sorsát. 

Imával, böjttel és főleg szolgáló szeretettel lehet segíteni az eltávozottat, mivel 

senki sem külön sziget, hanem mindenki egy nagy egésznek élő darabja! 



Ha törekszel a szeretetben való növekedésre, akkor eltávozott fiadnak is a 

legjobbat teszed! 

Ez a legjobb módja annak is, hogy egész családodat közelebb segítsd Hozzám, a te 

Jézusodhoz. 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4263. KLÓNOZHATÓ-E AZ EMBER? 

Kérdező: 

1. Az ember klónozásával kapcsolatban kérdezem a HANG-ot. 

2. Árulhatja valaki testét jó cél érdekében? 

3. A zsidó naptár szerint mikor van Jézus nevének a napja? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Ha az ember oldaláról nézve megvalósul a biológiai lehetőség arra, hogy ember 

szülessen a Földre, akkor a többi már a szellemvilágra tartozik. Szellemi lelket 

klónozni nem lehet. 

2. Az erkölcsi rendben a cél soha nem szentesíti az eszközt. Az igazi szeretet nem 

tud elviselni szeretetlen eszközöket. Márpedig a test áruba bocsátása mindenképpen 

szeretetlen cselekedet. Minden olyan tudatos tett, amely mások bűnét közvetlenül 

segíti elő, bűnrészesség. 

3. Csak olyan ismeretekben gazdagítalak benneteket, amely ismeretek szükségesek 

ahhoz, hogy erkölcsi életetek területén, tehát Isten által elgondolt boldogságotok 

számára fontos. Ha nagyon érdekel a kérdésedre adandó válasz, ehhez nem szükséges 

Istentől jövő kinyilatkoztatás. 

Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!  « 

4264. TUDATHASADÁSOS VAGYOK 

Kérdező: 

1. Tudathasadásos vagyok. Mit tegyek? 

2. Csak kötött imákat tudok mondani. 

3. Ösztöneimnek nem vagyok ura. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Szeretném átadni neked az EGYSZERŰSÉG LELKÉT. A lényeget tekintve 

neked sincs más dolgod, mint más embernek. Vagyis neked is azt kell tenned, hogy 

foglald el magadat olyasmivel, ami részben fáradságos fizikai munkát jelent, részben 

pedig olyan szellemi munkát, amelyre koncentrálnod kell. 

Te elhiszed, hogy Én, Jézus, élek benned, de a felszínen megreked a hited, s így 

nem tud érvényesülni benned az a valóság, hogy te a Győztes oldalán állsz. 



Te hivatkozol arra, hogy ÉN, Jézus, kértelek benneteket arra, hogy mindent 

vizsgáljatok meg. Ezért mész el mágiával foglalkozó médiumhoz. Én erre nem kértelek 

benneteket soha! Arra kértelek benneteket, hogy legyetek éberek és józanok. Arra 

kértelek benneteket, hogy igyekezzetek állapotszerűen imádkozni. Arra kértelek 

benneteket, hogy jobban bízzatok Bennem, mert elég a mának a maga baja. A holnap 

majd gondoskodik magáról. Kértelek még arra is, hogy legyetek hűségesek, legyetek 

okosak és óvatosak. Ilyen és ehhez hasonló dologra kértelek benneteket. Érdemes 

lenne egyszer úgy elolvasnod az evangéliumaimat, hogy kijegyeznéd belőlük azokat a 

mondatokat, amelyekben valamire kértelek benneteket. Ha ezt megtennéd, utána 

lehetne erről elbeszélgetned Velem. 

2. Ha olyan lelkiállapotban vagy, hogy csak kötött imát tudsz mondani, akkor 

mondj ilyen imákat. De ezeknél az imáknál is fontos az állhatatosság és az áhítatosság. 

Tehát benső koncentráltságra feltétlenül szükség van! Nagyon sok lélek jutott már 

üdvösségre kötött imák által! 

3. Ösztönös vágyaid rendetlenségével kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ne 

arra tedd a hangsúlyt, milyen vagy, hanem arra, hogy KIÉ vagy! Te az Enyém vagy. 

Feltétlenül el fog jönni az az idő, amikor erőmmel rendezni tudod ösztöneidet úgy, 

hogy szívbékéd megmaradjon. Amíg ebben bízol, addig egészséges törekvésben élsz! 

Aki küzd, harcol, az időnként sebeket is kap. Nem hétszer, hanem hetvenhétszer 

hétszer is, tehát számtalanszor is begyógyítom sebeidet, ha törekszel arra, hogy erősödj 

hitedben. 

A hitben úgy lehet erősödni, hogy hiszel abban, hogy van hited! Hiszel abban, 

hogy a létező hited olyan erőforrás, amely működik mindenkor, amikor te működteted. 

Hiszel abban, hogy e képességedet, hitedet, csak te tudod leállítani. Bizony igazat 

mondtam akkor, amikor azt mondtam, hogy a hívőnek minden lehetséges (Márk 9:23)! 

Több nagyvonalúságot és rugalmasságot kérek tőled! 

Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!  « 

4265. ÁLMAIMRÓL... 

Kérdező: 

Visszatérő álmokról kérdezem a HANG-ot: 

1. Kutyaként futottam, majd fölegyenesedtem. 

2. Lányomat a benne visszatükröződő ördög miatt megvertem. 

3. Egy pap azt mondta, hogy lassan imádkozzak. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A kutya a szimbólumok világában a hűség jelképe. A Hozzám való hűséged 

mindenkor arra ösztönöz, hogy kiegyenesedett gerinccel járd életed útját. 

2. Az ördögöt nem az ő fegyverével, nem az erőszak fegyverével kell 

megpróbálnod legyőzni, hanem imával, böjttel és a szolgáló szeretet felvállalásával. 



3. Az elhadart ima még a legjobb esetben is személytelen kötelességteljesítés. A 

valódi imához szükséges koncentráltság, a megfelelő áhítat azt javallja, hogy ne hadarj, 

amikor imádkozol. Az emberekkel történő beszélgetés is megköveteli azt, hogy ne 

hadarva beszélj. Olyankor, amikor Istenhez emeled lelkedet, fontos az összeszedett 

elcsendesedés! 

Megáldalak azzal a BÖLCSESSÉGGEL, amely szükséges ahhoz, hogy megfelelő 

módon vállald fel önmagad!  « 

4266. KIUTAT KERESEK BAJAIMBÓL 

Kérdező: 

Tele vagyok jajjal, bajjal! Mit tegyek? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Nagyon szeretnék segíteni rajtad, de ehhez Én, a te Jézusod, nem vagyok egyedül 

elég. Te is kellesz hozzá! 

Te jelenleg olyan vagy, mint az az ember, aki egy olyan hatalmas házban kóborol 

szobáról szobára, amelynek nincsenek ablakai. Mindaddig, amíg nem fogadod el azt a 

valóságot, hogy minden embernek kétféle szeme van, az egyik, amellyel kifelé néz, és 

egy másik, amellyel képes befelé látni, addig nem tudok segíteni rajtad! Addig csak 

ablaktalan, sötét házban kóborolsz botladozva, magadat össze-vissza sebezve. 

De még az sem elég, hogy elfogadd e két szem valóságát. Szükséges még részedről 

az is, hogy a befelé látó szemed ne csukott, hanem nyitott szem legyen. E befelé látó 

szemet nevezitek HIT-nek. Minél nyitottabb, minél tisztább valakinek a benső szeme, 

tehát a HITE, annál alkalmasabbá válik a másik, a kifelé látó szeme arra, hogy 

önmagán kívül is felismerje Istent gondviselő JÓ Istennek. 

E benső szem, tehát a HITED, akkor nyitott benned, ha elhiszed, hogy az Isten JÓ 

Isten. Ha elhiszed, hogy e JÓ Isten mindent az Ő gyermekei javára fordít. Nem is tud 

mást csinálni gyermekeivel kapcsolatban! Ha elhiszed, hogy ez a JÓ Isten, mivel 

benned él boldogító módon, ezért soha nem azt kéri tőled, hogy másokat alakíts a saját 

elgondolásod, akaratod szerint, hanem azt kívánja, hogy magadat alakítsd az Ő 

elgondolása, akarata szerint. Ez viszont csak akkor történhet meg – mivel benned él az 

Isten boldogító módon – ha magadban elkezded azt a gondolkodás-átalakítást, amelyre 

Én, Jézus, nyilvános működésem kezdetén felszólítottalak benneteket (Márk 1:15). 

Vagyis magadban kell benső szemedet, hitedet a benned boldogító módon élő Istenre 

irányítanod! 

Ez nem történhet meg két általad felvállalt szellemi munka nélkül Az egyik a 

Bibliában található evangéliumaim rendszeres olvasása. A másik pedig olyan 

rendszeres reggeli és esti ima, amelyben az evangéliumaimból felismert tanításomhoz 

akarod formálni a szívedet. 

Mindaddig, amíg körülményeidtől, más emberek megváltoztatásától várod szíved 

nyugalmát, téves úton jársz, és ennek nem Isten, sem más ember, hanem egyedül te 



vagy az oka! Ha lesz megfelelő elszántság benned arra, hogy valóban higgy a benned 

élő Isten jóságában, ha vállalod azt a gondolkodás-átalakítást, amelyet a legtöbb Biblia 

bűnbánattartásnak fordít, ha elhiszed, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik, 

akkor elindultál azon az úton, amelynek boldogság a neve. Mindaddig, amíg valaki 

úgy gondolja, hogy önmaga megjavítása helyett mások megjavításától remélheti élete 

boldogítását, pokollá teszi önmaga és mások számára is az életet. 

Nagyon szeretlek! Általad és veled mindent, de helyetted semmit! Tehát csak 

általad és veled tudlak boldogítani. A Földön a boldogságnak, tehát a szívbékének, ez 

az ára! Ez jelenti azt, amit Máté 11:28-ban olvashatsz: „Gyertek hozzám mindnyájan, 

akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket.” Bizony ezt is 

csak az tapasztalhatja meg, aki elhiszi, hogy Én, Jézus, e kijelentésemmel is igazat 

mondtam! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4267. BAJ VAN AZ EGYHÁZAMMAL 

Kérdező: 

1. Egy vallási mozgalomról kérdezem a HANG-ot. 

2. Szeretnék egyházam bajain segíteni! Nem engedik. 

3. Mi hát a teendőm? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Általában semmiféle vallási mozgalomról nem szoktam véleményt mondani. 

Azért járok el így, mert részben egyiknek sem akarok sem pozitív, sem negatív 

propagandát csinálni, részben pedig azért, mert mindegyikben van olyan is, ami 

megegyezik az Általam, Jézus által, elgondolt életfelfogással, és van olyan is, ami 

nem. Arra természetesen vállalkozom, hogy véleményt mondjak bármilyen 

megfogalmazott szabályról, amelyet követelményként állítanak bizonyos mozgalmak 

vezetői a mozgalom tagjai elé. Ha bármely vallási mozgalommal kapcsolatban ilyen 

kéréssel fordulsz Felém, akkor világos, egyértelmű választ tudok neked adni. De 

általában nem minősítem egyiket sem. Ha valamelyik tartalmát jobban meg akarod 

ismerni, akkor olyat kérdezz, aki benne van egy ilyen társaságban, illetve olyat, akinek 

pontosan az a feladata, hatásköre, hogy ismertetést adjon a társaság életéről. 

2. Kivétel nélkül minden vallási intézmény speciális hitet képvisel. Ez azt jelenti, 

hogy a sajátját szükségszerűen többre tartja a többinél a maga számára. Minden 

intézményesült egyház saját hitvallásában és törvénykönyvében foglalja össze azt, amit 

a tagjai számára fontosnak, követendőnek tart. Éppen ezért kár bajlódnod azzal, hogy 

olyanokat próbálj jobb belátásra bírni, akik tudatosan nem vállalják az alapalázatot. Az 

vállalja az alapalázatot, aki úgy áll ki az általa meglátott jó mellett, hogy nyitott marad 

arra a jobbra, amely a józan ész határán belül az Én, a te Jézusod evangéliumaival 

alátámasztható. Az, aki vállalja azt, hogy nem minősít, hanem érvel, az birtokolja az 

alapalázatot. Az ilyen emberre lehet azt mondani, hogy nyitott (fejlődőképes)! 



3. Neked az a feladatod, hogy saját körödön belül az univerzális hitnek és az 

alapalázatnak légy hordozója. Minden ember hisz abban, hogy ő ember, és joga van 

ahhoz, hogy őt mások embernek nézzék. Ugyanakkor kötelessége, hogy ő is embernek 

nézzen minden embert, függetlenül attól, hogy az illető milyen. Ez az univerzális hit! 

Amint az alapalázat nem más, mint az első főparancs, úgy az univerzális hit nem 

más, mint a második főparancs. Ezek megélésére törekedj! Ha ezt teszed, akkor meg 

fogod tapasztalni, hogy nem lehet különb a tanítvány sorsa, mint mestere sorsa. De ez 

nem baj, inkább kitüntetés! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

4268. CSUPA CSALÓDÁS AZ ÉLETEM 

Kérdező: 

1. Mit jelent az, hogy Isten a körülményeinknek is az istene? 

2. Karmikus sorsom az, hogy párkapcsolataim nem sikerülnek? 

3. Adjam fel magamban a társ utáni vágyat? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Te úgy gondolod, hogy leveledben gyónást végeztél. Ez részben igaz. Azért csak 

részben, mert a gyónás lényegéhez tartozik a bánat és az erős fogadás. E kettő pedig 

ugyancsak halványan szűrődik át soraidon. Az igazi gyónás nem a bűnök 

felsorolásából áll csupán. 

Nem elég még az sem, ha valaki fájlalja egyes helytelen döntéseit. Az igazi bánat 

mindenkor azt a teljességet, azt a pálfordulást hordozza magában, amely arról 

tanúskodik, hogy abszolút ELSŐ lettem az illető életében. Vagyis nincs második (Máté 

10:37). Ez természetesen áll a házastársra is! 

Isten senkit nem teremtett egy másik emberre! Isten mindenkit Önmagára 

teremtett. Aki Érte él, az megházasodik, ha ezt a szerepet, feladatot kapta Istentől, és 

nem házasodik meg, ha nem azt a szerepet kapta Istentől. A másért élést, tehát a 

szolgáló szeretet megélését bárki, bárhol fel tudja vállalni Értem, Jézusért, ha valaki 

ezt akarja. Az igazi szeretet elsősorban nem élvezet, hanem olyan áldozat, amelynek 

felvállalása megfelelő szívbékét biztosít. Istent nem lehet félszívvel szeretni. Nem 

lehet két úrnak szolgálni! Nem arról van szó, hogy nem szabad, hanem arról, hogy  

NEM LEHET! 
E bevezetés után reagálok kérdéseidre: 

1. Mivel Isten az Általa elvárt szeretet körén belül mindenható, de e szeretetkörön 

kívül magatehetetlen, ezért azok számára, akik a szeretetkörön belül vannak, mindent a 

javukra tud fordítani. Ezt jelenti az, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik. 

2. Nem karmikus sorsod, hanem karmikus görcseid azok, amelyek sorsvonaladon, 

mint tönkrement párkapcsolataid jelennek meg. Pontosan az lenne a feladatod e földi 

életedben, hogy Általam, Velem és Bennem ezeket a görcsöket leoldd magadról. Még 

véletlenül se menj bele abba az önámításba, hogy sorsként kaptad e görcseidet, e 



problémáidat. Azt kaptad feladatként, hogy ne legyenek ilyen görcseid! Ne legyenek 

ilyen problémáid! Ezek miattad vannak, és csak akkor oldódhatnak le az életedről, ha 

te egyértelműen partnerednek választasz Engem – a te Jézusodat – ahhoz, hogy földi 

halálodra felkészülj! Ha ezt teszed, akkor már itt és most e földi életedben is 

megtalálod azt az igazi boldogságot, amelynek másik neve a hazataláltság öröme, az 

Általam biztosított szívbéke. 

3. Mindent adj fel magadban, ami nem Én vagyok! Mindenkiben, tehát benned is, 

minden embertelen, ami nem Én vagyok! Ami pedig embertelen egy emberben, az 

mindenkor forrásává válik az illető boldogtalanságának! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 

IGAZI, ŐSZINTE MEGTÉRÉS LELKÉVEL!  « 

4269. FÉRJEM FIATALON HALT MEG. MIÉRT? 

Kérdező: 

1. Miért kellett férjemnek fiatalon elhagyni a földi világot? 

2. Segíteni fog-e bennünket további életünkben? 

3. Te és ő mit vártok tőlünk? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Életetek hossza semmit nem jelent az örök boldogságotokhoz mérten. Akár 

rövid, akár hosszú egy földi élet, egyik sem előnyösebb a másiknál. Az emberi test 

biológiai életének vannak bizonyos feltételei a Földön. Éppen azért, mert a biológiai 

élet hossza nem tartozik a lényeghez, ennek az életnek a feltételei – a földi élet hosszát 

illetően – különböző hatásokra más és más eredményt produkálhatnak. 

Két nagyon fontos tényt kell rögzítenie mindenkinek önmagában, aki az Általam, a 

te Jézusod által, felkínált szívbékét birtokolni akarja. 

Az egyik az, hogy aki Bennem hisz, halált nem lát sohasem. A másik pedig az, 

hogy mindenki – bár mindennel és mindenkivel kapcsolatban – csak önmagáért felel. 

Tehát a boldogságot illetően, tehát az erkölcs területén sem előnye sem hátránya nem 

származhat senkinek abból, amiről nem tehet. 

Férjednek, mint tudod, azért kellett meghalnia, mert a biológiai életének további 

folyamatát bizonyos feltételek nem tették lehetővé. De ő, a lényeget tekintve, nem halt 

meg! 

2. Feltétlenül megtesz mindent azért, hogy minél több és minél jobb lehetőségek 

táruljanak fel előttetek arra, ami a lényeg, vagyis arra, hogy szívetek békéjét 

megtaláljátok és megőrizzétek. De ő is, akárcsak Én, csak lehetőségeket tudunk 

felkínálni. E lehetőségekkel nektek kell élnetek! Senkit nem lehet boldogságra 

kényszeríteni! 

3. A boldogság mindig a jó kiáradásával, a szeretet növekedésével jár együtt. A 

szeretet növekedése pedig mindenkor szabadságot tételez fel. Ezt a benső szabadságot, 

vagyis azt a törekvést, hogy minden külső és belső kényszer ellenére igyekezzetek 



megtenni az általatok meglátott jót, ezt várom el Én, Jézus, és ezt várja el tőletek ő is, 

akivel mi ketten már mindenben egyetértünk! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4270. TÖBBET SZENVEDEK MINDENKINÉL 

Kérdező: 

1. Életemben tízszer annyit kellett küzdenem, mint másoknak. 

2. Akit szerettem, teljesen kihasznált. 

3. Teljesen reményvesztett lettem. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Nem könnyű belátni azt, hogy a jó meglátásához komoly önnevelés felvállalása 

szükséges. Addig, amíg valaki önmagából – és nem Istenből kiindulva – akarja 

szemlélni önmagát és körülményeit, addig az egyik zsákutcából ki, a másik zsákutcába 

be. Ez jellemzi azt az embert, akit Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett. 

Azt, hogy kinek mennyit kell szenvednie, Istenen kívül senki nem tudja felmérni. 

Azt, hogy valakinek mennyire mérhetetlen erőforrás áll rendelkezésére, csak az tudja, 

aki Isten oldaláról kezdi megközelíteni az embert. 

Én, Jézus, Aki istállóban születtem, bitófán haltam meg, és e kettő között nem volt 

hová fejemet lehajtsam (Máté 8:20), a világ legboldogabb emberének tudtam Magamat 

a Földön. 

Amikor nyilvános működésem kezdetén gondolkodás-átalakításra szólítottalak fel 

benneteket (Márk 1:15), akkor pontosan azt akartam, hogy vállaljatok fel egy olyan 

komoly szellemi munkát, amelynek következtében belülről kifelé és nem kívülről 

befelé lássatok rá életetek megjavításához, boldoggá tevéséhez. Ma is ezt tartom az élet 

egyedüli megoldásának! 

2. Ha a benned lévő jelenlétemre tetted volna a hangsúlyt, akkor belülről hallottad 

volna azt, hogy nem kapcsolhatod életed folyását olyan valakihez, akinek van férje! Te 

„kívülről” megláttál valakit, s úgy gondoltad, hogy őt rendelte neked az ég. Jó, ha 

tudod: az ég nem rendel senkinek senkit! Isten minden szellemi teremtményét 

Önmagára teremtette, és mindaddig nyugtalan marad a szívetek, amíg Istenben nem 

találja meg a megnyugvását. 

Te lehetőséget adtál magadnak arra, hogy kihasznált, tönkrement embernek éld 

meg magad. Ebbe a mocsárba nem ment veled az Isten úgy, hogy bármiféle 

felelősséget Rá lehetne hárítani. Ha valóban ki akarsz e mocsárból jönni, akkor a 

benned boldogítóan létben tartó Isten segítségével ez megtörténhet. 

Amint nem csoda folytán kerültél abba a helyzetbe, amelyben vagy, csoda folytán 

ki sem kerülhetsz ebből. Illetve, történhet veled „csoda”, de csak akkor, ha felvállalod 

azt a gondolkodás-átalakítást, amelyre Márk 1:15-ben felszólítottalak benneteket. 

Általad és veled mindent, de helyetted semmit! Nem vagy bábu! 



3. Az nem baj, ha elveszítetted reményedet önmagadban és az emberekben. Itt van 

végre az ideje annak, hogy reményed horgonyát sziklába akaszd! Szánj időt arra, hogy 

ne csak elolvasd, de átelmélkedve olvasd el Máté 6:25-34 részt! 

Nagyon szeretlek. Nagyon szeretnék segíteni rajtad! Ez nem Rajtam, a te 

Jézusodon, múlik, hanem rajtad. Mindenkor rendelkezésedre állok, de csak abban, 

hogy belülről átalakuljon a látásod. Az élet nem olyan, amilyennek látod, hanem 

amilyennek látod, olyan! Látásodon múlik tehát minden, és nem a körülményeken 

látásod. Körülményeidnek nem, de látásodnak mindig ura, alakítója, irányítója lehetsz! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4271. SOKAT SZENVEDÜNK UNOKÁIMMAL 

Kérdező: 

1. Sokat szenvedünk alkoholista környezetünk miatt. 

2. Ima és áldozatvállaláson kívül tehetek-e valamit? 

3. Meghalt rokonaim sorsáról érdeklődöm. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Kétségtelen, hogy aki berúgott állapotban van, az nem beszámítható. Az is 

kétségtelen, hogy aki a szesznek a rabja, felelős azért, ha nem akar e betegségéből 

kigyógyulni. Ezt fel lehet ajánlani az ilyen betegnek, de rajta áll, hogy elfogadja vagy 

nem fogadja el e felajánlást. 

Az imádság és a szenvedések felajánlása olyanokért, akik az ital rabjai, feltétlenül 

hatékony eszközök. Ha van jó szándék az ilyenekben, akkor az ima és az értük vállalt 

áldozatok előbb-utóbb éreztetik hatásukat. Ha pedig nem jó szándékúak, akkor erőt 

adnak az imádkozónak, az áldozatot vállalónak ahhoz, hogy ezt a keresztet is 

szeretetben tudja viselni. 

Feltétlenül fontos, hogy higgy abban, hogy az istenszeretőnek minden a javára 

válik, tehát unokáid a lényeget tekintve nem kerülhetnek hátrányba olyasmi miatt, 

amiről nem tehetnek. A lényeg pedig mindig és mindenkor a szeretetben való 

növekedés. 

2. Felnőtteket csak akkor lehet nevelni, ha ezt ők kérik. Csak felajánlani lehet 

számukra azt a segítséget, amire te képes vagy. Marad tehát az ima és a vezeklés. 

3. Végső soron a halálban senki nem járhat rosszul. Közbülső soron igen. Mivel a 

halálban mindenki leplezetlenül szembesül önmagával, ezért rettenetes sors vár azokra, 

akik földi életükben a szeretetben való növekedés helyett a gyűlöletnek és a félelemnek 

voltak magvetői. De bízzatok! Végső soron mindenki megtalálja az Isten által neki 

szánt boldogító helyet! Kétségtelen, hogy minél előbb, annál jobb. 

Az elhunytak sorsa legtöbbször azért marad rejtett a Földön maradottak számára, 

hogy halottaikra emlékezve imával, szentmisével és egyéb áldozatvállalásokkal tovább 

ápolják szívükben a szeretetet. 



- Tettél fel még egy kérdést álmoddal kapcsolatban. Aki álmaiban templomban 

van, az lelke mélyén nagyon közel van Hozzám, Jézushoz! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

SZERETETBEN VALÓ HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

4272. EGY MÉDIUM SZEREPE 

Kérdező: 

Betegek vagyunk. Kényszerevésben szenvedek, férjem pedig pánik-betegségben. 

Médium: 

Kedves Asszonyom! Tisztelettel közlöm, hogy én nem olyan médium vagyok, aki 

embereket szellemi lényekkel tud kapcsolatba hozni. Olyan médium vagyok, akin 

keresztül általában Jézus, de van amikor a Szűzanya vagy egy angyal szól, és válaszol 

a feltett kérdéseimre. Most is ez fog történni. Jézus elé viszem kérdéseit. Jelenleg az 

Ön levele már a 4272-dik levél, amelyet Jézus elé terjesztek. E levelekben adott 

válaszok már harminckilenc könyvet töltöttek meg. Az Ön levelére adott jézusi válasz 

már a negyvenedik könyvben lesz megtalálható. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Vagy Általam, Velem és Bennem oldjátok meg az életeteket, vagy soha nem lesz 

megoldott az életetek! Vagy ABSZOLÚT ELSŐ helyre kerülhetek az életetekben, 

vagy nem lehetek ott hatékony módon! 

Nincs szellemi teremtmény a világon, aki megtalálhatná számotokra vagy 

megvalósíthatná – Rajtam kívül – benső békéteket. Rajtam kívül csak bódulat vár arra, 

aki meg akarja találni szívében a hazataláltság örömét. Engem, Jézust, az 

evangéliumaimban föl lehet ismerni, mint UTAT a boldogsághoz. Nincs a világon 

olyan szellem vagy intézmény, amely Engem ebben helyettesíthetne! 

A kényszerevés lelki gyökere egy olyan helytelen birtoklási vágy, amely az 

önzésnek, az uralkodásnak a másik neve. A pánik-betegség pedig arról a hiányról 

árulkodik, amelynek megszüntetését szinte „parancsban” adtam meg akkor, amikor 

arra szólítottalak fel benneteket, hogy ÚJ parancsot adok nektek: „Úgy szeressétek 

egymást, ahogy Én szerettelek titeket!” (János 13:34) 

Mindkét betegség tehát lelki eredetű, és éppen ezért gyógyítani csak azzal az 

alázattal lehet, amely alázat elismeri és elfogadja azt, hogy Én, Jézus, vagyok az 

egyedüli megoldás. 

Megáldalak benneteket az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4273. OLY SOK A SZENVEDÉS ÉS AZ ERŐSZAK! 

Kérdező: 

1. Miért kell az idős embereknek annyit szenvedniük? 

2. Miért van annyi állatokkal kegyetlenkedő gyermek? 



3. Érezhetek sugallatokat a szellemvilágból? Nem vagyok médium. 

 » Kedves Barátom! 

1. Az öregek sok szenvedése részben látás kérdése. Van, aki a keveset is sokallja, 

és van, aki a sokat is kevesli. A földi élet mindenképpen magán hordja a siralomvölgy 

jellegét. Ha valaki minél előbb vállalja azt a gondolkodás-átalakítást, amelyre 

nyilvános működésem kezdetén felhívtam figyelmeteket (Márk 1:15), akkor 

hamarosan igazat ad a mondásnak: „A jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy 

minden mulandó!” Aki pedig elfogad Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának, az 

feltétlenül szívbékét kap Tőlem, mert megtapasztalja ígéretem igaz voltát: „Gyertek 

hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek 

titeket!” (Máté 11:28) 

2. Mindannyian az önzésnek és a felelőtlenség terhének súlyával jöttetek a Földre. 

Ez az eredeti bűnötök. Ez, ha a körülmények elősegítik, sok gyermeknél 

megmutatkozik. A földi életet éppen azért vállaltátok, hogy ezt leoldjátok magatokról. 

Minél előbb és minél alaposabban, annál jobb. 

3. Nagyon „természetes”, hogy érnek sugallatok a szellemvilág részéről akkor is, 

ha nem vagy médium. Médiumnak azt lehet nevezni, aki kifejezetten olyan szerepet 

kap a földi életére vonatkozóan, hogy közvetítse a szellemvilág sugallatait. Mindenkor 

fontos a kontroll! Csak olyan sugallat jöhet a jó szellemektől, amely szinkronban van 

az Én, a te Jézusodnak az evangéliumokban legalább magjában megtalálható 

gondolataival. Mivel emberi természeted alapján is képes vagy Istennek tetsző 

gondolatokat megfogalmazni magadban, ezért nem szükséges mindenkor arra 

gondolnod, hogy valamiféle szellem működik benned. Szükséges viszont az, hogy 

gondolataid építő, buzdító, vigasztaló tartalmakat hordozzanak, mert a téged 

boldogítóan létben tartó Szentlélek ilyen gondolatoknak a forrása. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 

OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!  « 

4274. HALOTTAIMRÓL... 

Kérdező: 

1. Álmomban egy csodaszép keresztet láttam. 

2. Bejelentkezhetnek meghalt ismerőseim álmomban? 

3. Érzelmi síkon nem tudok az újjászületésemről. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az álmodban látott csodaszép kereszttel és még sok egyéb kisebb élménnyel 

tudomásodra hoztam azt, hogy lepecsételtelek Magam mellett. Egész eddigi életed 

arról szólt, hogy közösen jártuk életed keresztútját. 

2. Az álom állapota nagyon alkalmas arra, hogy jelzéseket kapj régen meghalt 

ismerőseidtől. Mindaddig, amíg nem feladatokat adnak, hanem feladatot, lelki 

táplálékot kérnek tőled, teljesítsd kérésüket a józan ész határán belül. Az okosság és az 



óvatosság azonban soha nem árt! A katolikus vallásod keretén belül az imádságok, 

szentmisék, búcsúk felajánlása is helyén van. Ezekkel nemcsak másokon segítesz, de 

ezek rád is áldásként szállnak vissza, és erősítik, növelik szíved szeretetét, ami a 

legfontosabb. 

3. Érzelmi síkon is biztosítok számodra olyan élményeket, amelyekre szükséged 

van ahhoz, hogy tanúságot tudj tenni Rólam mások előtt. De a döntő nem az érzelmi 

állapot, hanem a hitből élés! Hited maradjon továbbra is a szívednek, a szeretetednek a 

szeme. Így tudsz legjobban felkészülni arra a boldogságodat betöltő találkozásra 

Velem, amelyet a földi életben semmiféle élmény még megközelíteni sem tud! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

4275. SEGÍTENI SZERETNÉK! 

Kérdező: 

1. Súlyos beteg édesanyámon hogyan tudok a legjobban segíteni? 

2. Mit közöljek lázadó hajlamú fiammal? 

3. Egy könyv, amely a duált képviseli, sugalmazott könyv? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Édesanyádért is, magadért is kell imádkoznod. Érte azért, hogy Isten szeretete 

felé maradjon nyitott a lelke mélyén. Magadért pedig azért, hogy legyen elég erőd 

rámosolyogni, amikor hozzá mész. Az ilyen élő halottak a lelkük mélyén érzékenyek 

tudnak maradni környezetük iránt akkor is, ha ezt külsőleg nem tudják kimutatni. 

2. Felnőtt embert nem lehet „kívülről” nevelni. Csak ha kérdez, akkor közölhetsz 

vele olyan gondolatokat, amelyeket képes befogadni. Főleg a lázadozásra hajlamos 

természet inkább lezár, semmint befogadna „kívülről” jövő tanácsot, még akkor is, ha 

azt a tanácsot a legnagyobb szeretettel közli is valaki. 

3. Az általad említett könyvben nagyon sok okos gondolat van. Tudnod kell, hogy 

bármilyen könyvet olvasol, akár a HANG-könyveket is, csak addig és azokat a 

mondatokat tarthatod hiteleseknek, amelyek legalább magjában megegyeznek az 

evangéliumaimban megtalálható gondolatokkal. Meg kell nyugtassalak, a HANG-

könyvekben csak ilyen mondatokat találsz. 

A duál probléma úgy, ahogy általában gondoljátok, vagyis úgy, hogy már születése 

előtt mindenkinek meghatározták a párját, nem felel meg a valóságnak. Isten 

mindenkit Önmagára teremtett, és nyugtalan marad mindenkinek a szíve mindaddig, 

amíg Istenben meg nem nyugszik! 

A földi életben minden „eszköz” arra, hogy Istenben, a szeretetben növekedjetek. 

Ha valaki nem azért választja élete párját, mert ezt neki az égiek rendelték, hanem 

azért, mert úgy döntött, hogy általa akar egyre közelebb kerülni Hozzám, az ő 

Jézusához, akkor jól választott. Az ilyen egyén hamarosan megtapasztalja azt, hogy a 

szeretet a Földön elsősorban nem élvezet, hanem áldozat, mégpedig szeretetet növelő, 

tisztulást elősegítő áldozat. De ha valaki úgy gondolja, hogy párját már előre 



elrendelték, akkor legtöbb esetben előbb-utóbb összezavarodik benne minden. Sem 

önmagát, sem párját, sem az égieket nem fogja tudni megfelelő helyre tenni 

önmagában. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

4276. SZERETNÉM HALLANI VÉLEMÉNYEDET! 

Kérdező: 

Szólj, Uram! Valóban egyetlened vagyok? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Valóban egyetlenem vagy! Egy ideális szülő, akinek több gyermeke van, szintén 

úgy szeretné szeretni mindegyik gyermekét, mintha csak az az egyetlen volna. Én nem 

így vagyok veled! Te tényleg egyetlenem vagy! 

Én úgy adom Önmagamat neked, mint senkinek a világon! A világmindenséget 

valóban érted mozgatom! A Nap érted ragyog az égen, a csillagok érted járják 

pályájukat, s még az őserdők mélyén nyíló virágok is, amelyekben soha senki 

gyönyörködni nem fog, érted nyílnak! Azok a trillázó madárkák, amelyeket soha senki 

hallani nem fog, szintén érted énekelnek! Te ezt egykor és örökre át fogod élni! 

Kimeríthetetlen a mélysége e mondatnak: Én valóban Gondviselőd vagyok! 

Te azáltal és azért létezel, mert SAJÁT SZERETETEM élteti életedet. 

Boldogságod ezért ÖRÖK Bennem! Földi, mulandó testben e határtalan szeretetem 

parányát sem bírnád elviselni. 

Pontosan azért, mert örökre boldogító szeretetem ily végtelen, ennek legparányibb 

elutasítása olyan következményekkel jár, amely következmények bár rövid időre, 

behatároltan, de szenvedések, áldozatvállalások által tesznek alkalmassá örök és 

zavartalan szeretetem boldogító hordozására, viszonzására. 

Tudnod kell magadról is, hogy olyan adósság törlesztésére jöttél a világra, amely 

semmiképpen sem mérhető ahhoz a hazataláltság öröméhez, amely a színről színre 

látásban fog határt nem ismerő módon kibontakozni, véglegesülni. Tehát ez az 

adósságtörlesztésed is az Én szeretetem benned! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

4277. TISZTÁN AKAROK LÁTNI! 

Kérdező: 

1. Isten szolgája az ördög is? 

2. A tanítás egyben nevelés is? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Mivel Isten a szeretet körén belül mindenható, ezért mondható Gondviselő 

Istennek. Ezért mondható az, hogy az Istent szeretőnek minden a javára válik. 



A Földön „piszkos” munkának nevezitek a háborúk, kegyetlenkedések borzalmait. 

Ezeket semmiképpen sem a Szeretet hozza létre. Mindezeknek forrása az önzés, a 

gyűlölet, a hatalom imádata. Tehát a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet 

kevélysége. A kéjvágy, a bírvágy és az uralomvágy, tehát a BŰN! Vagyis a sátáni erők 

hozzák létre ezeket. 

Ha ezek nem lennének, akkor a földi élet nem lenne siralomvölgy. Nem is lenne 

földi élet! Ha ezek nem lennének, akkor nem lenne lehetősége az Isten boldogságát 

visszautasítóknak arra, hogy megbánva tettüket, megtapasztalva vétkük gyászos 

következményeit, igyekezzenek éppen a számukra kegyelemnek felfogott szenvedések 

révén visszaszeretni embertársaikban az Istent. Nem kevés a száma azoknak, akik 

ennek a „piszkos” munkának a következtében döbbennek rá arra, hogy rossznak lenni 

rossz, még akkor is, ha könnyű, és jónak lenni jó, még akkor is, ha nehéz. 

A sátáni erők tehát éppen az Isten boldogságát visszautasítók megjavulásának 

malmára hajtják a vizet. Így szolgálja a Rossz is a Jót! 

2. A tanítás nem azonos a neveléssel. Tanítás lehet nevelés nélkül. Nevelés nem 

lehet tanítás nélkül. A tanítás bizonyos ismeretek átadása. A nevelés bizonyos 

ismeretek átadása mellett „faragás” is! Ez pedig csak ott működik, ahol ezt a „faragást” 

elfogadják. 

Bár a szeretni tanítás a legfőbb hivatása mindenkinek, de ennek hatékonysága csak 

akkor és ott érvényesül, tehát csak akkor és ott válik neveléssé, ahol jó talajba hull, 

vagyis ahol önnevelésbe vált át! Így működik együtt a két törvény. Mindenkinek 

feladata a szeretni tanítás, de nem mindenki tapasztalhatja meg annak gyümölcsét. 

Akinél nem az eredmény, hanem a forrás a fontos, az a szeretni tanítás által 

mindenképpen békét hordoz a szívében. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

4278. VALAKIT MEGSZÓLTAM 

Kérdező: 

Barátnőmet valaki megcsalja. Elmondtam neki. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Súlyosan vétettél, mert nem vigyáztál a szádra! Jakab apostolnak tökéletesen igaza 

volt, amikor azt mondta, hogy aki a beszédében nem vigyáz, az olyan, mint aki 

erdőtüzet okoz. „Ugyanígy parányi testrész a nyelv is, mégis nagy dolgokat vallhat 

magáénak. Nézd, milyen kicsi a tűz, és milyen nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz, a 

gonoszság világa. A nyelv az a tagunk, amely egész testünket beszennyezi, lángba 

borítja változékony életünket, maga meg a pokoltól fogott tüzet.” (Jakab 3:5-6) Bizony 

a pokol fogott tüzet benned, amikor barátnődet figyelmeztetted arra, amihez nem volt 

jogod! Mert senkinek sincs joga ahhoz, hogy másokról olyan ítéletet mondjon, ami az 

illetőt mások előtt elmarasztalja (Lukács 6:37)! 



Ne te akard „megmenteni” barátnődet! Csak akkor mondj másokról ítéletet, ha ezt 

jogosan kéri valaki tőled. Különben a megszólás bűnébe esel. Tehát nemcsak 

másoknak ártasz, de magadnak is! Az ítéletet bízd rám! Nagyon nem jó az, ha valaki a 

teremtmények közül Isten szerepét akarja magára vállalni! Egyedül Engem illet az 

ítélet fölöttetek! Azt pedig tapasztalatból tudnod kell, hogy Én, a te Jézusod, nem azért 

jöttem közétek, hogy elítéljelek benneteket, hanem azért, hogy irgalmas szeretetemmel 

magamhoz édesgesselek benneteket. Neked is JAJ lenne, ha ítéletet mondanék 

fölötted! 

Nem elég az, ha valaki jót akar! A jót akarásnak mentesnek kell lennie minden 

olyan magatartástól, amely bárkinek is árthatna. Ismétlem: Olyan rosszat, hibát, 

aminek elmarasztaló következménye lehet bárkire is, nincs jogotok mondani senkiről! 

Bizonyos értelemben még magatokról sem! 

Nagyon szeretlek, és arra kérlek, hogy igyekezz jóvá tenni vétkedet! 

Megáldalak a BŰNBÁNAT LELKÉVEL!  « 

4279. NEVELŐSZÜLŐ LETTEM! 

Kérdező: 

1. Egy álmom magyarázatát kérem, amelyben halott nagyanyám feltámadt, s az imámra azt 

mondta, hogy ezzel nem megyek semmire. 

2. Munkahelyemen nagyon nehéz a helyzetem. Maradjak? 

3. Köszönöm, hogy nevelőszülő lehettem. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az említett álmodnak nincs a jövőre mutató, üzenetet közvetítő tartalma. Csupán 

a benned kavargó eseményekre, ismeretekre emlékezés jelent meg ebben az álomban 

szimbolikusan. 

2. Általános szabály az, hogy amíg nincs jobb a réginél, addig maradni kell. 

Minden nehézségnek van olyan pozitív következménye, amely nem elhanyagolható. 

Önmagatok reális felmérése nem is volna lehetséges másképpen! 

3. Törekedned kell arra, hogy gondolataid, szavaid és tetteid mindig szinkronban 

legyenek! Minden nevelőszülőnek tudnia kell, hogy neveltje az ő számára eszköz, 

tehát tükör arra, hogy önmagát jobban megismerje, s így Engem, Jézust, nagyobb 

erőbedobással tudjon követni. 

Elvárásaid mindig magaddal szemben legyenek elsősorban! Nevelteddel szemben 

meg kell tanulnod a várakozni tudást! 

Megáldalak az ÖNFEGYELEM LELKÉVEL!  « 

4280. VÁROM SZAVAIDAT, URAM! 

Kérdező: 

Szeretnék csak nekem szóló üzenetet kapni! 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Minden imádban, de főleg a „PÁRBESZÉD-IMÁBAN” csak neked és csak olyan 

gondolatokat fogalmazok meg, amelyek téged építenek, buzdítanak és vígasztalnak! 

Hidd el, hogy Én, a te Jézusod téged sem sablonizállak! Nem úgy vagy a szívembe 

beírva, mint mindenki, hanem úgy, mint senki a világon! Irántad való szeretetemet 

kiolvashatod eddigi életedből is és a környezeted történéseiből is. De azt is tudnod kell, 

hogy csak általad, veled és benned tudom úgy szeretni a többi embert, ahogy nélküled 

nem tudom! 

Feltétlenül fontosnak tartom azt, hogy a jövőre vonatkozóan világos képed legyen 

magadról, mert ennek arányában látod át, hogy mennyire érted élek, mennyire fontos 

vagy te Nekem! 

Ha valaki vonaton utazik, feltétlenül foglalkozik a végállomással, és semmiképpen 

sem arra teszi a hangsúlyt, hogy az ne jusson eszébe. Neked tudnod kell, hogy egy 

olyan csodálatos végállomás vár téged a színről színre látásban, amelynek már a 

gondolata is bearanyozza, legalábbis kellene hogy bearanyozza a jelen utazásodat. 

A reményből élés nem ábrándozás, amikor Rólam, rólunk van szó! Szem nem látta, 

fül nem hallotta, emberi szív egyszerűen képtelen felfogni azt, amit Isten az övéi 

számára készített (1Kor 2:9). A reményből élés tehát egy olyan erőforrás, amely a 

jelent képes mindenkor harmóniában tartani! Én, Jézus, olyan mindenkori jelent akarok 

biztosítani számodra, amely a jövőben egyre jobban ki fogja tudni fejteni boldogító 

hatását! Ez jelenti azt, hogy akiben Én, Jézus, élhetek, olyan reménnyel töltöm meg a 

Bennem bízó szívét, hogy bizonyos értelemben már a jelenben is átélheti a 

hazataláltság örömét. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HAZATALÁLTSÁG ÖRÖMÉVEL!  « 

4281. MI A FELADATOM? 

Kérdező: 

1. Visszatérő álmaim: állandóan elhagyok, elvesztek valamit. Dolgokhoz nem találom a 

megfelelő eszközöket. 

2. Halálos betegségből meggyógyultam. Mi a feladatom? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Benső elbizonytalanodásaid arra figyelmeztetnek, hogy Velem, Jézussal, 

embertársaiddal és önmagaddal való egyértelműséged megragadt a felszínen. Az 

egyértelműség elmélyítésének a hiánya a következő módon orvosolható: 

a) Velem, a te Jézusoddal, akkor mélyül kapcsolatod, ha imáidban és életviteledben 

nagyobb hangsúlyt teszel arra, hogy Én, Jézus, valóban a te Jézusod vagyok! Ha erre 

naponta többször is figyelmezteted magadat, akkor e valóságnak a tudata feltétlenül 

gyökeret fog verni a tudatalatti világodban, s ennek következtében minden más ehhez 

fog igazodni. 



b) Embertársaid irányában meg kell tanulnod, hogy szíved szeretete, tehát 

önzetlenséged ne erőltetett birkózásnak legyen a gyümölcse, hanem annak, hogy Én, 

Jézus, benned élek, s így minden csak a javadra válhat. 

c) Magaddal kapcsolatban erősödnöd kell abban az egészséges hitben, amely annak 

az alázatnak az alapján áll, amelyet köreitek ALAPALÁZAT néven fogadtak el Tőlem. 

(Bizalomteli helytállás a meglátott jóban, s nyitottság a jobb felé. E „jobb” mindenkor 

csak Velem, Jézussal, támasztható alá az evangéliumaim alapján.) Erre csak az képes, 

aki tudomásul veszi, hogy a Bibliában rangsorolni kell, mert Isten az embert nem 

bábunak teremtette. 

2. Azt a nagy egészet, amelynek te is élő, szerves része vagy, Istenen kívül senki át 

nem láthatja. Mindenki, tehát te is olyan szerepet vállaltál földi születéseddel, amely 

szerep világformáló erőt hordoz akkor is, ha teremtményi szinten nincs benne semmi 

különös. Bizony pótolhatatlanul egyetlenje vagy Istennek! 

Reggeli és esti imáid pontosan arra valók, hogy napra lebontva tudd átlátni 

elvégzendő feladatodat, és tudj hálát adni mindazért, ami általad és veled történt, mert 

mindaz Általam és Velem is történik mindaddig, amíg élő kapcsolatban vagyunk 

egymással. 

Ne feledd: Nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró eseményeinek 

felvállalásához, szeretetből történő megvalósításához kell az igazi bátorság! Az ilyen 

bátorság csak azok szívében tud állandósulni, akiket a hittől átjárt józan ész vezérel, 

akik hisznek abban, hogy a GYŐZTES oldalán állnak! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!  « 

4282. VALÓBAN SZABAD AZ AKARATUNK? 

Kérdező: 

1. Valóban van szabad akaratunk? 

2. Isten előre tudja döntéseinket? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Valóban van szabad akarata minden szellemi lénynek! A probléma általában 

abból adódik, hogy szabad akarat alatt mást értetek, mint ami az valójában. Látnotok 

kell tehát tisztán, hogy nem az mondható szabadnak, aki azt teheti, amit akar, hanem 

az, aki képes arra, hogy megtegye azt, amit az ő életében a végtelen, a tiszta 

Szabadság, tehát az Isten akar. A szabadságot nem szabad azonosítani a 

szabadossággal! 

Nem mondható szabadságnak az a rabság, amelyben bárki bármilyen jól is érzi 

magát, de előre tudja, hogy ez a jó érzés feltétlenül el fog múlni! A bódulat és a 

boldogság nem árul egy gyékényen. A Földön, ahol a szellemi lények értelemmel, 

érzelemmel és akarattal rendelkeznek, nem mondhatók boldogoknak mindaddig, amíg 

nem a hittől átjárt józan ész irányítja őket! 



Az akarat önmagában nem hordoz erkölcsi értéket, mert erkölcsi értékét mindenkor 

az univerzális hittől, illetve annak hiányától átjárt értelem célja határozza meg. 

Hasonlít az ember földi élete egy kocsihoz, ami szükségszerűen mozgásban van. Az 

ember élete a Földön szükségszerűen mozgásban van. Az ember, aki szellemi módon 

él, tehát erkölcsi lény, mindig egy önmaga által meghatározott irányban, önmaga által 

meghatározott cél irányában mozog. Ha nem a hittől átjárt józan észt ülteti a bakra, 

hanem valami mást, pl. az érzelmet vagy valamely speciális hitet, akkor 

természetellenes módon, tehát bódultan él. Így boldog soha nem lehet, mert nem teszi 

lehetővé azt az újjászületést, amely feltétlen feltétele az örök boldogságnak („Bizony, 

bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát.” 

János 3:3) Azt pedig tudnod kell, hogy nincs kétféle boldogság! Nincs egy mulandó és 

egy örök boldogság! Csak egy boldogság létezik minden szellemi lény számára! Ez 

pedig Isten boldogsága a szellemi lényekben. Isten minden szellemi lényt erre a 

boldogságra teremtett, és minden szellemi lény nyugtalan mindaddig, amíg ebben a 

Teremtője által felkínált boldogságban meg nem nyugszik! Ez jelenti azt az erkölcs 

szintjén, hogy Isten minden szellemi lényt Önmagára teremtett! 

A szabadsággal kapcsolatban lehet beszélni formai és tartalmi szabadságról. A 

formai szabadság nem más, mint a választási lehetőség. A tartalmi szabadság pedig az 

a megkötözöttség nélküli állapot, amelyben már nincs helye a rossz melletti 

választásnak. 

Formai szabadságnak nevezhető tehát az a választási lehetőség, amelynek 

megszűnése sorsdöntő. Sorsdöntő, mert miután egy szellemi lény már döntött a józan 

eszével meglátott jó mellett vagy ellen, ez a lehetősége már nem létezhet tovább úgy, 

mint előzőleg létezett. 

Ha valaki a jó mellett döntött, akkor elindul a felé a szabadság-birodalom felé, 

amely szabadság-birodalomnak a másik neve: boldogság, vagyis Isten. Ez az ÚT szinte 

kizárólag az önmagad elleni küzdelemnek az útja, amelyen a megpihenés másik neve: 

a reményből élés. E remény éltető forrása mindenkor e gondolat: „Mi ez az 

örökkévalósághoz képest?” Aki az erkölcsi rossz mellett döntött, az állandó meddő 

harcban áll mind önmagával, mind környezetével. Ezen az úton nincs megpihenés, 

csak búskomorság, csak elkeseredés, tehát rabság van. Ennek másik neve: 

boldogtalanság, vagyis a bódultság utáni vágy megjelenése, uralma. 

Amikor tanítványaimnak azt a parancsot adtam, hogy tegyenek tanítványommá 

minden népet, akkor ezt CÉL-parancsnak, és nem teljesítményi parancsnak adtam. 

Soha senkinek nem adtam lehetőséget arra, hogy bárkinek is a formai, tehát a 

választási szabadságát megszüntethesse. Azért nem adtam és nem is adhattam, mert a 

lényeget, vagyis a választási lehetőségnek valódi lényegét tekintve bizonyos 

értelemben már ezt mindenki megtette a születése előtt! Azért mondom, hogy bizonyos 

értelemben, mert azok, akik születésük előtt Isten mellett döntöttek, születésük után, a 

földi létben, ahol annyi a zavaró állomás, jóhiszeműen nem az Általam megkívánt 

gondolkodás-átalakítást vállalták fel magukra, hanem valamilyen speciális hit által 

felkínált gondolkodás-átalakítást. 



2. Istenben a választási lehetőség azt jelenti, hogy amit akar, az van, és amit nem 

akar, az nincs. Szellemi teremtményeiben pedig azt jelenti, hogy választhatnak a között 

a jó között, ami van, és ennek hiánya között. 

Isten tökéletesen ismeri saját szeretetének, tehát boldogságának, szabadságának 

erejét, és tudja, hogy szellemi teremtményei előbb-utóbb Őmellette fognak dönteni. Ez 

nem csökkenti a reinkarnációban hívők felelősségét, hanem nagyon is növeli, mivel 

ezek tudják, hogy mindaddig, amíg nem döntenek Isten mellett, egyre nehezebb sorsot 

vállalnak magukra. Az kétségtelen, hogy soha nem válnak reményvesztetté! 

Van tehát szabadsága Istennek, embernek egyaránt, és ezek nem rombolják le 

egymást, nincsenek ellentétben egymással! 

Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!  « 

4283. MIÉRT JÖN EL ÚJRA JÉZUS? 

Kérdező: 

Miért van szükség Jézus második eljövetelére? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Ég és Föld elmúlnak! Egyszer megszűnik a jelen mulandó világának az a szerepe, 

hogy lehetőséget adjon bárkinek is a már előzőleg elhatározott gondolkodás-átalakítás 

komolyságának az igazolására. Véget ér tehát azok „várakozása”, akik itt a Földön 

akarták igazolni előző megtérésük komolyságát (Lukács 21:28). 

A Föld megszűnése tehát lezár egy világkorszakot, és ez drámai módon fog 

végbemenni. 

De Isten van olyan nagy, hogy később is, az örök tűzre kerülőknek is lehetőséget 

fog tudni adni arra, hogyha akarják, igazolják megtérésük őszinteségét. Egy biztos: 

Senki nem jut az Atyához, csak Énáltalam! (János 14:6) 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

4284. MIÉRT VAN SÁTÁN? 

Kérdező: 

Mi által lett a Sátán e világnak fejedelme? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

A mulandó világ teremtése azért történt, hogy azok a szellemi lények, akik 

visszautasítva a számukra felajánlott isteni boldogságot, megbánva e tettüket, 

lehetőséget kapjanak arra, hogy megbánásukat igazolva az alapalázat és az univerzális 

hit vállalásával visszaszeressék Istent az erre rászoruló emberekben: „Aztán így szól a 

király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ 

kezdetétől nektek készített országot! Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, 

és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. 



Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre 

megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy 

szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk 

volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? A király 

így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, 

velem tettétek. (Máté 25:34-40)” 

Azokat a szellemi lényeket, akik nem bánták meg Isten boldogságát visszautasító 

tettüket, ördögöknek hívjátok. Ezek kihasználva Isten megnyilvánuló jóságát a 

teremtésben, szintén megjelentek a Földön. Megtehették, mert szabadságuknak azt az 

oldalát, amelyet választási lehetőségnek hívtok, erkölcsi szinten már eljátszották, de 

rossz szándékkal sok mindent tehetnek. Az, amit soha nem tehetnek, két fontos dolog. 

Soha nem tehetnek olyat a Földön, ami az Istent szeretőknek árthatna, és soha nem 

tehetnek olyat, ami önmaguknak használhatna. Vagyis képtelenek arra, hogy a Földön 

megtérjenek, újjászülessenek, vagyis arra, hogy lejövetelük szándékát a Földön 

megváltoztassák. 

Azok az emberek, akikről azt mondjátok, hogy a Földön megtértek, vagyis 

vállalták a gondolkodásuk átalakítását, azok valójában már Földre jöttük előtt vállalták 

ezt. Csupán megfelelő „körülményre” vártak, hogy a már eldöntött szándékuk 

megfelelő lehetőséggel találkozzon. A jó mag önmagában nem elég! Jó föld is kell 

ahhoz, hogy a mag szárba szökjön, és gyümölcsöt teremjen. Ilyen értelemben felelősek 

vagytok egymásért. Tehát nem a mag minősége, hanem annak gyümölcstermése 

kollektív munka eredménye („Akinek füle van, hallja meg!” Máté 13:9). Ezért nagyon 

fontos a lehetőségekkel, mint talentumokkal, jól gazdálkodnotok mindannyitok 

érdekében. 

A konkolyból nem lesz búza, a farkasból nem lesz bárány! Ez jelenti azt, hogy a 

gondolkodás-átalakítás vállalása az Én, a te Jézusod szándéka szerint nem a Földön dől 

el. De ennek sikeres megvalósításában fontos szerepet kell vállalnotok saját és egymás 

érdekében, mivel az alapalázathoz és az univerzális hit felvállalásához szükséges 

bátorság mindenkor azok szabad választásán múlik, akik egykor megbánták helytelen 

döntésüket. Ezért nem tehető zárójelbe a tanúságtevés és a példamutatás 

szükségessége! 

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

4285. SZERETNÉM JOBBAN ISMERNI MÁRIÁT! 

Kérdező: 

1. Máriáról szeretnék tiszta képet kapni! 

2. Segíteni szeretnék egy nagyon szeretett testvéremen! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Mivel Nekem testvéreim vagytok, ezért Mária a ti égi édesanyátok (Máté 28:10). 

Ő, mint jóságos édesanya, a kapott szerepéhez méltóan mindent elkövet, hogy 



gyermekei, tehát az egész világ Engem felismerjen, Nálam tanuljon, és Lelkem által 

újjászületve állapotszerű örömforrás legyen minden gyermeke számára az a 

„felismerés”, hogy be van írva nevetek a mennyben (Lukács 10:20). 

Mária soha nem ijesztget úgy, hogy attól bárki is reményt vesztetté válhatna! 

Számára az alapalázat, tehát a mindenkori nyitottság a JOBB irányában olyan lételem 

volt, amely soha nem hiányzott belőle. Ő mindenkor szívébe véste szavaimat, és el-

elgondolkodott azokon (Lukács 2:19). Ő ma is – mint annak idején – mindenkit 

Hozzám, Jézushoz, szeretne irányítani (János 2:5). 

Máriának is, mint minden embernek a Földön, fejlődő szeretete volt. A földi 

életben a fejlődő szeretet gyakran kerül olyan helyzetbe, hogy választania kell: vagy 

áldozattá válik másokért, vagy másokat áldoz fel önmagáért. Mária mindig az önmaga 

feláldozását vállalta. Ezért szubjektív bűne soha nem volt. Ezért nevezhette őt az 

angyal kegyelemmel teljesnek. 

Tőled nem az igazi Mária áll távol, hanem az a torz Mária-kép, amely Tőlem, a te 

Jézusodtól, is távol áll! 

Mária nem gondolkodik speciális hitvallásokat megfogalmazott keretekben. Ő 

valóban az univerzális hit talaján áll! Neki ezért ma is kivétel nélkül minden ember 

édes gyermeke, mint ahogy minden ember testvére a másik embernek, és gyermeke a 

mennyei Atyának! 

Máriának kétségtelenül egyedülálló szerepe az, hogy rajta keresztül jöttem el Én, 

Jézus, közétek. És az is kétségtelen tény, hogy rajta keresztül jut el a legtöbb jó 

szándékú ember Hozzám, Jézushoz. 

Azok számára, akik bár a gondolkodás-átalakítás szándékával születtek a Földre, 

de különböző külső hatásokra lemondtak a kezdeti nyitottságukról, tehát az 

alapalázatról, valamely speciális hitet képviselők javára, azok számára Mária sokat tesz 

a megbékélés érdekében, mint a BÉKE KIRÁLYNÉJA! 

Részedről Mária semmi rendkívüli tiszteletet nem kíván. Bőven megelégszik azzal, 

hogy szeresd őt úgy, mint kettőnk édesanyját! Az Én és a te édesanyádat! E szereteted 

kimutatására főleg olyankor nyílik alkalmad, amikor döntened kell: te szenvedj másért, 

vagy más szenvedjen érted! Könnyen kitalálhatod, hogy Mária hogyan döntene 

helyedben. 

2. Több szempontra is föl kell hívnom a figyelmedet! Túlságosan is meg vagy 

kötözve az említett illetővel. Ez nem jó! A te benső békéd, nyugalmad nem függhet 

attól, hogy ő milyen lelkiállapotban van. Tudnod kell, és el kell fogadnod, hogy Isten 

végtelenül jobban szereti őt, mint arra te valaha is képes lehetnél. Tudnod kell, hogy ő 

is, csakúgy mint te, Istenben találhatja meg a boldogságát, s ez csak rajta múlik! Sem 

Isten, sem ember ebben őt soha döntően nem befolyásolhatja, vagyis helyette nem 

dönthet. 

Nagyon természetes, hogy jó, ha imádkozol érte. Ez lerövidítheti megtérésének, 

megszabadulásának idejét, ha ő jó szándékú. Ha lelke mélyén nem jó szándékú, akkor 

sem volt hiába imádságod áldása, mert az visszaszáll reád! Az érte mondott imád 

mindenképpen akkor kedves Isten előtt, ha ez neked szívbékét eredményez. E szívbéke 



csak akkor tapasztalható meg számodra, ha nem az eredményre teszed a hangsúlyt, 

hanem arra a belátásra, hogy te megtetted azt, amit megtehettél, és a többi már az ő és 

az Isten ügye. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4286. TÜRELMES SZERETNÉK LENNI! 

Kérdező: 

1. Egy testvérem úgy bírált és megítélt, hogy emiatt kárt szenvedett a barátságunk is. 

2. Hogyan lehetek türelmesebb? 

3. Hogyan tudnék a hit és a szeretet által gyógyítani? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Kétségtelen, hogy egy barátság kettőn áll! A baráti és a felebaráti kapcsolat 

között a különbség bizalmi többlet a baráti kapcsolat javára. Ha egy barátság át-

/leminősül felebaráti kapcsolattá, akkor sem szenvedhet csorbát az Általam, a te 

Jézusod által, felajánlott szeretet megélése (János 13:34). Az okosság és az óvatosság 

mindenkivel szemben szükséges. Senkinek sincs joga – tehát neked sem – olyan 

ítéletet mondani embertársáról, amely ítélet büntetést hord magában. Senkiről sem 

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

akarata eddig hogyan működött együtt Isten akaratával. Ha csak egyet nem tudtok e 

háromból, már nem lehet alapja ítélkezéseiteknek. 

2. A türelem másik neve: ÖNURALOM! Ez három forrásból árasztja 

kimeríthetetlen erejét. Az egyik annak belátása, hogy önuralom nélkül, tehát 

türelmetlenséggel sehová nem juthat az ember. A másik szintén értelmi munka 

eredménye. Ha valaki emberi hibák miatt türelmetlen, akkor be kell látnia, hogy a hibát 

elkövetők feltétlenül szenvedő alanyai az elkövetett hibáiknak. A harmadik forrás 

pedig Én, Jézus, vagyok! (Máté 11:28) 

3. A hit és a szeretet mindig hordoz gyógyító erőt, de soha nem automatikusan 

következik be az általatok várt gyógyulás. Nem, mert az egyoldalúság e téren sem 

vezet eredményre. Ti nem láttok bele a beteg emberek lelkébe, s így nem is tudjátok 

felmérni, hogy az egészség vagy a betegség válik inkább az illető lelki javára:? 

Nem jó az, ha valaki rendkívüli képességeket kíván magának, mert a rendkívüli 

képességek rendkívüli felelősséggel járnak. Legtöbbször még az átlag 

felelősségvállalást sem teszitek magatokévá. Legtöbbször még saját 

megszentelődésetek hiányát is másokra hárítjátok. 

Azt ajánlom neked, hogy higgy, szeress állapotszerűen. A többit bízd arra a 

Lélekre, akinek temploma vagy! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!  « 



4287. MIÉRT VANNAK ELLENSÉGEIM? 

Kérdező: 

Kik és miért akartak és akarnak bántani? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Eddigi életutad tele van keserűséggel, fájdalommal, keresztekkel. Szinte 

tanácstalanul állsz az általad megtapasztalható ezer veszéllyel szemben. Még jó, hogy 

írod leveledben Rólam, a te Jézusodról: „.. én szeretem Őt, és igenis bízom Benne .” 

Életed megoldása tehát Én vagyok. Nincs olyan pillanat életedben, hogy 

megfeledkeznék rólad! Ha növekszenek a nehézségek, akkor feltétlenül növelem 

erődet! Bennem még soha senki nem csalatkozott, és nem is csalatkozhat, mert Én, 

Jézus, legyőztem azt a világot, amely ártani akar Isten gyermekeinek. Azért mondtam 

el ezeket nektek, hogy békességet találjatok Bennem. („A világban üldözést 

szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot." (János 16:33)) 

Mint tudod, az Istent szeretőnek minden a javára válik (Róm. 8:28)! Azok a 

kérdések, problémák, amelyek gyötörnek, feltétlenül fel fognak oldódni abban az élő 

hitben, reményben, amellyel Hozzám, a te Jézusodhoz, kötöd magad. 

Te az örökkévalóság gyermeke vagy! A földi élet nehézségei nem mérhetők ahhoz 

a dicsőséghez, amely reád vár, ha hűséges maradsz Hozzám! Ég és Föld elmúlnak, de 

az Én tanításom, a veled kötött kapcsolatom soha el nem múlik! Minden problémádat, 

nehézségedet tedd erre a mérlegre: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!” Ha ezt 

teszed, akkor hamarosan meg fogod tapasztalni az Én békémet a szívedben. Ha ezt 

befogadod, akkor ezt senki soha el nem veheti tőled! Angyalaim, az egész 

Mennyország arra törekszik, arra vár, hogy ezt a békét átvedd Tőlem (János 14:27)! Én 

hitedet növelni nem tudom. Ez a te feladatod. Én csak ennek lehetőségét tudom 

megadni neked. De e lehetőséggel neked kell élned! Őszinte imáid mindenkor 

megtalálják az utat szívemhez. Bízzál Bennem, a te Jézusodban! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

BIZALOM, vagyis az ÉGI BÉKE LELKÉVEL!  « 

4288. MI LESZ APUCIKÁMMAL? 

Kérdező: 

Egy gyermek kérdései: 

1. Apucikám! Hogy érzed magadat odafönt? 

2. Le kell majd születned még egyszer? 

3. Mit üzensz nekünk? 

Hang: 

(Egy édesapa hangja) 

 » Drága Gyermekem! 



1. Aranyos kérdésedet pontosítanom kell. Te úgy gondolod, hogy én „odafönt” 

vagyok. A valóság az, hogy én egy olyan helyzetben vagyok, amely helyzetben 

gyakran sokkal közelebb vagyok hozzád, semmint gondolnád! Gyakran tudok adni 

neked olyan sugallatokat, amelyeket földi életemben soha nem tudtam volna adni. 

Tehát valamiképpen „közelebb” vagyok hozzád most, mint voltam földi halálom előtt. 

Most valóban úgy tudom megélni irántad való szeretetemet, hogy szabadságodat nem 

korlátozhatom. Így sugallataimmal segíteni tudlak téged abban, hogy megtanulj 

felelősséget vállalni döntéseidért, gondolataidért, szavaidért és cselekedeteidért. 

Itteni életem „részleteiről” nem tudok beszámolni neked. Csak azt tudom mondani, 

hogy minden földi pillanatnak itt csak annyiban van értéke, amennyiben a jó szándék, 

a szeretet vezérli. 

2. E második kérdésedre nem áll módom válaszolni. 

3. Neked is, édesanyádnak is üzenem azt, amit az első pontban elmondtam. Ehhez 

hozzá kell még tennem: a szeretet valóban ÖRÖK! Van SZERETETORSZÁG! De 

csak azoknak, akiknek van szerető szívük, és imáikkal gyakran fölemelik lelküket 

Istenhez, a végtelen SZERETETHEZ! Itt látni csak igazán, hogy mennyire rövid még a 

leghosszabb földi élet is! Itt fogjátok ti is tökéletesen megérteni azt, hogy amit a 

Földön szolgáló szeretetnek neveztek, örökre szóló uralkodást jelent e 

BOLDOGSÁGORSZÁGBAN! 

Nagyon szeretlek benneteket, és kérem rátok Isten 

BOLDOGÍTÓ ÁLDÁSÁT a HŰSÉG LELKE ÁLTAL!  « 

4289. FÁRASZTANAK AZ EMBERI KAPCSOLATOK 

Kérdező: 

1. Érdemes-e asztrológiával foglalkozni? 

2. Sok külső és belső szenvedést kell vállalnom. 

3. Emberi kapcsolataim nagyon fárasztóak. Lesz-e valaha hű társam? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Soha nem az a fontos, amit teszel, hanem az, hogy miért teszed! Az asztrológia 

és egyéb terület, mind-mind – mivel minden mindennel összefügg – jelenthet pozitív 

időtöltést, ha annak érdekében járod e területeket, hogy abban a szeretetben növekedj, 

amely szeretet növekedése döntően nem a körülményeidtől, hanem szíved szándékától 

függ. Az asztrológia is tehát, mint minden más tudomány, erkölcsi értékét a céljától 

kapja. 

2. A betegségekkel, szenvedésekkel kapcsolatban három szempontra hívom fel a 

figyelmedet. Az egyik az, hogy mindenki halálos betegséggel született a Földre. 

Vagyis mindenkinek meg kell halnia egyszer! A másik az, hogy e halálos betegség 

különböző megjelenéseinek figyelmeztetését érdemes megszívlelni. Nem elég mindent 

elkövetni azért, hogy egy-egy betegségről bizonyos tüneti kezeléssel elhárítsátok 

figyelmeteket a lényegtől, vagyis attól, hogy egyedül a szeretet örök! A harmadik e 



másodikból következik. A szívbékét sem megadni, sem elvenni nem tudja semmiféle 

betegség, semmiféle egészség. Ilyen értelemben egyik sem jobb, mint a másik. 

Kétségtelen, hogy a betegségeknek, szenvedéseknek nagyon erős leleplező ereje tud 

lenni. 

Az eddig elmondottak a lelki szenvedésekre is állnak. A meg nem értettség, az 

igazságtalanul megbántás lelki fájdalma, a különböző megaláztatás, stb. mind-mind 

nem csupán leleplezik egy lélek állapotát, de feltétlenül alkalmul szolgálnak olyan 

benső fejlődésre is, amely ezek nélkül nem valósulhatott volna meg. Bizony nagyon 

igaz, hogy az Istent szeretőnek minden a javára válik (Róm. 8:28)! 

3. A földi életben minden viszonylagos. Mindenki „igazi” annyiban számodra, 

amennyiben Isten felé irányítja benső tekintetedet. Valójában minden szellemi lény 

számára csak egyetlen boldogító IGAZI van. Isten, Aki Bennem, a te Jézusodban, 

mutatta meg, nyilvánította ki, hogy mennyire szeret téged. Te egyetlenem vagy! 

Mindent és mindenkit ehhez kell mérned. 

Olyan soha nem lesz az életedben, hogy valaki állapotszerűen arra törekedne 

melletted, hogy Istenben találd meg a boldogságodat. De ilyenre nincs is szükséged! 

Sem neked, sem másnak! Nincs, mert benned élek, és ha te élő hittel hiszel abban, 

hogy Én vagyok a szőlőtő, te pedig a szőlővessző, akkor Lelkem úgy magába tudja 

ölelni lelkedet, hogy tökéletesen megérted, hogy csak Bennem találhatod meg 

szívbékédet, tehát egyedül és kizárólag Én vagyok az IGAZI! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a számodra szükséges 

LELKIERŐVEL!  « 

4290. ANYÁMAT NEM ÉRDEKLI AZ ÉN ÉLETEM 

Kérdező: 

Anyám teljesen elfordult tőlem. Ez nagyon fáj. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Van a léleknek egy olyan állapota, hogy akkor is fájdalmat érez, ha simogatják. 

Ilyenkor az ilyen léleknek nagyon nehéz vigasztaló szavakat közvetíteni. Leveled 

írásakor ilyen lelkiállapotban voltál. Nemcsak te, de mindenki előbb-utóbb eljut erre az 

állapotra, ha a hangsúlyt arra teszi, hogy mennyire rosszak mások. 

Meg kell mondjam, hogy anyádat nem tudom megváltoztatni. Téged sem! Benső 

békétekhez, tehát boldogságotokhoz a kulcsot nyilvános működésem kezdetén így 

fogalmaztam meg: „... alakítsátok át gondolkodásotokat” (Márk 1:15)! Az eddig 

megjelent HANG-könyvekben többször is lehet olvasni e kijelentésemet: az élet nem 

olyan, mint amilyennek látjátok, hanem amilyennek látjátok, olyan! Tehát belülről 

kifelé kell elindulnia annak, aki e siralomvölgyben meg akarja találni szíve békéjét, 

vagyis a földi életben elérhető valódi boldogságot. 

Amint az anyagi világban a sötétséget nem lehet másképpen kivinni a szobából, 

csak úgy, ha beengeditek a világosságot, pontosan így van a pszichika területén is! 



Tanításomat jó hírnek, örömhírnek neveztem el, mert Isten nem örül gyermekei 

szenvedésének, de igenis örül, ha gyermekeit örülni látja. 

A földi élet nem Mennyország. A földi élet készület a Mennyországra. A 

különböző megpróbáltatások szükségesek ahhoz, hogy felmérjétek, hol tartotok hitben, 

szeretetben, türelemben, irgalomban, áldozatvállalásban. 

„Az volna a baj, ha nem volna baj”, szokták mondani a jó humorral rendelkező 

emberek, és igazuk van! Formálódni csak teher alatt lehet. Helyesen formálódni, 

lelkileg fejlődni pedig csak élő hittel lehet. Hited ápolására, elmélyítésére mindenkor 

megtalálod Nálam, a te Jézusodnál, a reggeli és esti imáidban azokat a forrásokat, 

amelyek képesek átlendíteni téged a nehézségeken. 

Én, Jézus, nagyon bízom benned. Bízzál te is jobban BENNEM! 

MEGÁLDALAK AZ ISTENBE VETETT BIZALOM LELKÉVEL!  « 

4291. ÚJRA MENJEK MEDJUGORJÉBE? 

Kérdező: 

1. Te irányítottad őt Hozzám? Leszünk boldogok együtt? 

2. Segítsd a kísértéseket legyőznöm! 

3. Emberi ragaszkodásom-e, hogy újra Medjugorjébe menjek? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Én, Jézus, nagyon sok embert irányítottam hozzád. Mondhatom azt is, hogy 

mindenkit. De különlegesen senkit! Mindenkivel, férjeddel és minden ismerősöddel 

azért hoztalak össze, hogy egyre jobban felismerd, hol tartasz a hitben, 

áldozatkészségben, türelemben, abban az életelvesztésben, amelyről elmondtam, hogy 

ez feltétlen feltétele az örökélet elnyerésének (Máté 10:38-39). Ember embert 

legfeljebb csak bódítani tud, de boldogítani soha! Ennek egyszerű magyarázata az, 

hogy az ember nem erre van teremtve! Minden ember arra a szeretetre van teremtve, 

amelyről elmondtam, hogy ahhoz egy új parancs elfogadására, beteljesítésére van 

szüksége mindenkinek (János 13:34). Csak azok remélhetnek szívükben boldogságot, 

akik ennek az új parancsnak a megvalósítására törekszenek. Én, Jézus, az Atyával és a 

Szentlélekkel csak az ilyen embereket tudom részesíteni abban az újjászületésben, 

amely megteremti bennetek a mennyek országát. Istenen kívül tehát szellemi 

teremtményt senki a világon boldogítani nem tud! Minden ember és minden esemény 

felkínál egy olyan lehetőséget, hogy igent vagy nemet mondjatok erre. Az Istennek 

IGENT mondók mindig az alázatos áldozatot vállalók, és nem azok, akik úgynevezett 

jó érzés, tehát bódulat után áhítoznak. Nem a hűtleneké a boldog élet, hanem azoké, 

akik állhatatosak maradnak mindvégig. (Máté 24:13) 

2. Afelől nyugodt lehetsz, hogy erődön felüli kísértésbe nem engedlek kerülni. Az 

imádság mindig olyan mentőkötél, amely megmenthet a súlyos bukástól. De ennek az 

imának valódinak kell lennie, vagyis áhítatosnak és állhatatosnak! 



3. Ne búcsújárások szaporításával akard megtalálni a szíved nyugalmához 

szükséges erőforrást, hanem az evangéliumaim elmélyült olvasásával, rendszeres 

imával, a vasárnapok megszentelésével, a reggeli és az esti imáid komoly elvégzésével. 

Ezek azok az eszközök, amelyek „belülről” nyitják ki a szívedet Felém, a te Jézusod 

felé. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

4292. MÚLTAMRÓL, JELENEMRŐL, JÖVŐMRŐL... 

Kérdező: 

1. Mit tudhatok meg előző életemből? 

2. Mostani életem közelít az ÚT-hoz? 

3. Mire kell törekednem? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Csak erkölcsi magatartásod vonatkozásában kaphatsz előző életeidről 

információkat. Tehát csak a tartalmáról, és nem a formájáról ad neked ismertetést 

múltadról a jelenbeli önvizsgálatod. 

Azok a jó cselekedetek, amelyeket nehéz most megtenned, azért nehezek, mert 

valamikor ezeket te megnehezítetted másoknak. Azok a megkötözöttségek, amelyektől 

oly nehezen tudsz szabadulni, azért olyan nehezek, mert az ilyen megszabadulást te 

másoknak egykor megnehezítetted. Azok a helytelen döntéseid, amelyeket oly 

könnyen tudsz most meghozni, azért oly könnyűek, mert az ezekhez hasonló 

döntéseket te egykor igyekeztél másoknak megkönnyíteni. Ez a tartalom! Ez a lényeg! 

A forma, vagyis az, hogy fiú voltál vagy leány, koldus vagy királyfi, ilyen vagy 

olyan volt az állásod, nemzetiséged, tudásod, emberi kapcsolataid, ezek nem tartoznak 

a lényeghez. Ezek olyan változó formák, amelyeknek semmi erkölcsi értékük nincs 

önmagukban, tehát az örök boldogság szempontjából nem érdekesek. 

2. Ha a reggeli és az esti imáid nem csupán kötött szövegekből állnak, hanem saját 

szavaiddal is igyekszel Velem megbeszélni az elinduló, majd a befejeződő napodat, 

akkor kitisztul benned az a magadról alkotott kép, amely a lelkiismereted mérlegén 

nagy pontossággal tudatni fogja veled az itt és most valós lelkiállapotodat. 

3. Ha arra törekszel, hogy a reggeli imáidban tett elhatározásaid és az esti imában 

elvégzett korrekcióid a gyakorlati életben érzékelhetővé váljanak, akkor mindent 

megtettél, amit neked meg kellett tenned azért, hogy lelked fejlődési iránya egyenes 

úton haladjon. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4293. MIT TEGYEK? 

Kérdező: 

1. Házastársai vagy testvérei legyünk a jövőben egymásnak? 

2. Érvénytelenítsem egyházjogilag is házasságomat? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Bizonyára tudod, hogy minden eszköz arra, hogy Hozzám, Jézushoz, kerüljetek 

közelebb. Sajnos a gyakorlati élet azt mutatja, hogy sokszor éppen azoknál, akik 

házasságra léptek (mert házasságra is feltétlenül ezért kell lépni!), ez a szándék 

hiányzik. Amelyik házasságkötésnél ez nem szempont, az alapjában nem megkötött 

Isten előtt. 

Az óriási lelki fejlődést jelent, ha tudtok testvérként egymással élni. A felebaráti és 

a testvéri kapcsolat között a különbség az a bizalmi többlet, amelyet a testvéri 

kapcsolat hordoz. Az igazi testvéri kapcsolatból remélhetően csak jó származhat a 

jövőt illetően is! Ha a lelki, testvéri kapcsolat házas kapcsolattá alakul, akkor ez csak 

akkor hordozza áldásomat, ha megvilágosodik előttetek az, hogy így tudtok mindketten 

közelebb kerülni Hozzám. Különben visszafejlődést jelentene. 

2. Van olyan egyház, ahol olyan külső szertartás keretében pecsételik le a 

házasságra lépők szándékát, hogy ennek felbontása jogilag csak bontóper lefolytatása 

által válik lehetségessé. Ez idő, és anyagi áldozatot is jelent. 

Azoknak, akik fontosnak tartják azt, hogy törvényes tagjai maradjanak egy ilyen 

egyháznak, feltétlenül azt ajánlom, hogy vállalják fel a bontóper lefolytatását. 

Nagyon komolyan felhívom a figyelmedet arra, hogy az a párkapcsolat, amely 

önző, és nem életáldozatot vállaló alapra épül, halálra van ítélve! Aki azt gondolja, 

hogy könnyebb lesz az élete házasságban, mint anélkül, az ne lépjen házasságra! 

Házasságra csak azok lépjenek, akik úgy gondolják, hogy életáldozatukkal a másik 

életét tudják majd megkönnyíteni, akkor is, ha erre rámegy egész földi életük. Én, 

Jézus, a legnagyobb szeretet a Földön, a legnagyobb áldozat vállalásával adtam nektek 

példát. Így mutattam meg, hogy a Földön a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem 

áldozat! 

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!  « 

4294. SOHA NEM LEHETEK BŰNRÉSZES? 

Kérdező: 

1. Helyes-e beszélgetni arról, hogy mi volna, ha...? 

2. Életveszélyben kiszolgáltathatom-e másnak az értékeit? 

3. Önvédelemből alkalmazhatok-e erőszakot? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nagyon okos és tanulságos elképzelt helyzetek, problémák megoldásáról 

beszélgetni elvi tisztázások céljából. Az elvi tisztázások azért fontosak, mert irányt 

mutatva a gyakorlati életre, megfelelően tudják finomítani azt a mikrofont, amelyet 

lelkiismeretnek neveztek, s amelyen át Lelkem hangja szólal meg bennetek. 

Helytelenül behangolt mikrofonon keresztül a legtökéletesebb hang is csak torzul tud 

szólni. Az Én, a te Jézusod „mikrofonja” volt a legtökéletesebben hangolva, ezért 



mindazt, amit mondtam nektek, a józan eszetek határán belül úgy kell értenetek, 

ahogyan azt mondtam. Mivel sajnos ezt nem veszitek méltó módon figyelembe, ezért 

van annyi ellentétes nézőpont a Bibliára hivatkozva. Ha a Bibliában található 

tartalmakat mindig szavaimon mérnétek le, akkor fölismerhetnétek Engem, Jézust, 

mint UTAT, amely út az egyetlen SZERETETÚT boldogságotok megéléséhez, az égi 

békéhez a Földön! 

2. Nagyon bölcsen, Lelkemre hallgatva képviselted azt, hogy a földi, mulandó 

életed árán sem vállalhatsz bűnrészességet. Ha tehát egy bankban dolgozol, és 

fegyverrel kényszeríteni akarnak arra, hogy add át a másoktól rád bízott értékeket, 

akkor csak azt mondhatod, hogy vegyék el erőszakkal, te erőszakkal ennek ellenállni 

nem fogsz, de elvileg ebben nem segítheted a betörőt. Azért mondom, hogy elvileg, 

mert ha gyengeségből vállalsz is bűnrészességet, ezt magad előtt sem tüntetheted fel 

úgy, mintha helyesen cselekedtél volna. 

Drága Gyermekem! Egyik legfőbb bajotok nem az, hogy vétkeztek, hanem az, 

hogy igen gyakran vétkeitekhez olyan ideológiát gyártotok, amelynek alapján a 

megtett rosszat jónak, helyesnek próbáljátok megítélni. Pontosan ez a magatartás 

torzítja el lelkiismereteteket úgy, hogy képtelenek vagytok az angyalok által 

megénekelt égi békének a befogadására, amely Általam, Velem és Bennem megjelent 

közöttetek és értetek első karácsony éjszakáján! 

3. A fizikai erőszaknak minden formája idegen Tőlem! Amikor ostort fonva az 

állatokat kihajtottam a templomból, akkor nem azért engedték ezt meg Nekem az 

ottaniak, mert attól féltek, hogy az ő nyakuk közé is odasuhintok – az a sok ember 

pillanatok alatt elvehette volna Tőlem az ostort – hanem azért, mert nagyon tudta ott 

mindenki, hogy helyesen cselekszem! 

Az okosság és az óvatosság azért olyan nagyon fontos, mert csak e két „fegyver” 

birtokában küldhettelek benneteket úgy, mint bárányokat a farkasok közé! De előre 

megjósoltam, hogy előbb-utóbb meg kell tapasztalnotok: nem lehet a ti sorsotok sem 

más, mint az Enyém volt (János 15:20). A nyers erő világa és az áldozatos szeretetet 

vállalók világa között valóban ég és föld a különbség! 

Ha egy gyermeket megfenyítenek, mert az őt szerető felnőtt úgy ítéli meg, hogy e 

fenyítéket a gyermek megérdemli, akkor ez nem mondható erőszak alkalmazásának, 

mert nem azért kap ki a gyermek, mert gyengébb, mint a felnőtt, hanem azért, mert 

másképpen nem tudja megtanulni azt, hogy hol végződik saját szabadságának határa, 

és hol kezdődik a másiké. A felelősségre nevelés egy gyermek esetében csak úgy 

képzelhető el, hogy megtapasztaltatják vele: az általa tett rossznak számára is 

megtapasztalhatóan rossz a következménye. 

Nagyon szeretlek! Maradj hűséges az Általam eléd tárt, általad meglátott jóhoz! Ez 

nélkülözhetetlen ahhoz az Általam megkívánt ALAPALÁZATHOZ, amely az Általam 

elvárt szeretetben való növekedésnek záloga a Földön. 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 



4295. ELLENTMONDÁSBAN ÉLEK! 

Kérdező: 

Miért kerültem kórházba, ha Jézus minden betegségemből meggyógyított? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Olyan nincs, hogy valaki minden betegségéből meggyógyulna! Ti mindannyian 

halálos betegséggel születtetek a Földre! Előbb-utóbb mindenki meghal, és nem 

egészségesen, hanem valami gyógyíthatatlan betegségben szokott ez történni! A testi 

egészség semmiképpen sem lehet senki számára csúcsérték a Földön! Az „egészség” 

és a „betegség” is eszköz arra, hogy tanuljatok meg szeretetben növekedni. 

Minden ember képes arra, hogy becsapja önmagát. Sokan hiszik magukról, hogy 

van hitük, türelmük, segítőkészségük. De amikor egy betegség megkérdezi őket, akkor 

bizony lelepleződnek. Kénytelenek beismerni, hogy csekély a hitük, csekély a 

türelmük, félnek a haláltól. Sokan mondják, hogy szeretnek Engem, de bizony nem 

szeretnének Velem, Jézussal, szemtől szemben találkozni. Hát milyen hit, milyen 

szeretet az ilyen? 

Azt ajánlom, hogy használd fel betegségedet helyes önismeretre. Hidd el, igaza van 

annak, aki azt mondja, hogy az volna a baj, ha nem volna baj! Azért van igaza az ilyen 

kijelentésnek, mert az emberek nagy része Mennyországnak szeretné hazudni a földi 

életet, holott a Mennyország az a SZERETETORSZÁG, ahová csak helyes 

önismerettel, tehát alázattal lehet bejutni. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

4296. ISTEN SZAVÁT HALLOM BELÜLRŐL? 

Kérdező: 

Isten beszél rajtam keresztül? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Minden embernek van lelkiismerete. Én, Jézus, a Lelkem által minden emberen 

keresztül beszélek a lelkiismeretén keresztül. Ha a lelkiismeretedre hallgatsz, akkor 

Rám hallgatsz. Nem másoknak kell azt elhinniük, amit a te lelkiismereteden keresztül 

mondok, hanem neked. Igen, mert ha hallgatsz a lelkiismeretedre, tehát Rám, az Én 

Lelkemre, akkor boldog és békés vagy. Ha ellene mondasz lelkiismeretednek, akkor 

békétlen és boldogtalan vagy. 

Ha te úgy gondolod, hogy másoknak is általad akarok valamit mondani, akkor 

tudnod kell, hogy az mindig csak olyan lehet, ami téged is és őket is építi, buzdítja és 

vigasztalja. De még ez sem elég! Ha rajtad vagy bárkin keresztül szólok, akkor 

szavaim mindig megegyeznek az evangéliumaimban található tartalmakkal, tehát 

szavaim mindig és mindenkinek a javát szolgálják. 



Azt ajánlom, hogy vizsgáltasd és gyógyíttasd magad. Akiből valóban Isten beszél, 

az nem fél semmiféle vizsgálattól, semmiféle gyógyítástól. Aki fél, az már eleve arról 

tanúskodik, hogy nem az ÉN hatásom alatt áll. Az pedig, aki erőszakoskodik, hogy 

higgyenek neki, már eleve távol van Tőlem. 

Megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!  « 

4297. LEÁNYOM ÖNGYILKOS AKAR LENNI 

Kérdező: 

Leányomat halálvágy gyötri. Öngyilkos akar lenni. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Egyedül Én, Jézus, vagyok minden földi ember megszabadítója. A te számodra 

egyedül az a legfontosabb, hogy te élő kapcsolatban légy Velem, a te Jézusoddal! 

Benső szabadságra kell törekedned gyermekeddel kapcsolatban is! Hinned kell, hogy 

ÉN, Jézus, jobban szeretem őt, mint te, és a te benső békéd, nyugalmad nem függhet 

attól, hogy leányod milyen. Ez mindenkor attól függ, hogy Velem milyen a 

kapcsolatod. 

Neki, mivel már nem gyerek, el kell fogadnia Engem, Jézust, olyan 

Megszabadítónak, amilyennek közétek jöttem a Földre. Aki Engem befogad az életébe, 

az feltétlenül megtapasztalja, hogy a Győztes oldalán áll. Vagyis azt, hogy nagyobb az, 

Aki bennetek van, mint aki a világban van. (1János 4:4) 

Én, Jézus, soha senkit nem hagyok magára! Ha viszont valaki nem hajlandó 

befogadni Engem, azzal Én nem erőszakoskodom. Engedem, hogy megtapasztalja 

döntései következményét. 

Amellett, hogy teljesen Rám bíztad magad, nagyon fontos, hogy naponta imádkozz 

leányodért. Igen, mert ha ő jó szándékú, akkor az őt támadó ártó erők a te imád 

hatására is egyre jobban legyengülnek, s egyre nagyobb teret kapnak azok a pozitív 

erők, tehát az angyalok, akik bensőleg tudják majd gyógyítani őt. De ennek – a te élő 

Hozzám tartozásod és imáid mellett – nélkülözhetetlen feltétele az, hogy ő is akarjon 

hinni Bennem, Jézusban. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

4298. SZÓLJ HOZZÁM, URAM! 

Kérdező: 

Szólj hozzám, Uram! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Mert hiszel Bennem, szeretnél Velem érzelmi szinten is találkozni. Valamit 

érzékeltetni tudok veled e téren is azzal az igazsággal, amit szavaim most közölnek 

veled, de a földi életben – mint sötétségben – a HIT – ami a szív szeme – tud csak 



megfelelő eligazítást adni kettőnk kapcsolatában. E kapcsolatban az érzelem bármily 

erősnek, bármily fennköltnek is tűnik a Földön, alkalmatlan magába foglalni isteni 

szeretetemet. 

Véletlenek nincsenek. Főleg nem lehet a véletlenre fogni azt, ami szükségszerűen a 

legnagyobbat kell hogy jelentse számodra. Az, hogy létezel! Az, hogy azért létezel, 

mert boldogságomat meg akarom osztani veled! Ez aztán igazán nem lehet véletlen! Ez 

örök és kimeríthetetlen szeretetem döntése veled kapcsolatban! E nagyszerű tény egy 

egész örökkévalóságot igényel! Légy hálás mindenért és mindenkiért, mert az egész 

világot arra teremtettem Atyámmal és Lelkemmel, hogy te véget nem érően növekedni 

tudj abban a boldogságban, amit Isten az ő szellemi teremtményei számára, tehát neked 

is felkínál. 

A HIT kell hogy HŰSÉGET is jelentsen! A HITHŰSÉG megérteti veled azt, hogy 

a Földön rendszeresen merítened kell abból a boldogító REMÉNY-forrásból, amely a 

mulandóság folyamán azért áll rendelkezésedre, hogy már itt és most égi békét 

biztosítson benned. Azt az égi békét, amelyről az angyalok énekeltek az Én, a te 

Jézusod születésének éjszakáján, és amely égi béke, vagyis a te hazataláltságod öröme 

a halálod óráján olyan érzelmi töltetet kapjon, amelyet már nem akadályozhat meg 

semmiféle földhözragadt érzelmi, hangulati mulandóság. 

Nagyon szeretlek, és nagyon bízom benned! Megáldalak az élő 

HITHŰSÉG LELKÉVEL!  « 

4299. SZERELMI PROBLÉMÁM VAN 

Kérdező: 

Tizenkilenc évesen szerelmi problémám van. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A szerelem a teljes odaadottságnak egy szúrólángszerű megnyilvánulása az iránt az 

ideál iránt, akit magadban hordozol. Ezt vetíted ki arra, akiről azt mondod, hogy 

szerelmes lettél belé. Ez az érzés fájóan boldogít, és boldogítóan fáj. Ezért ez nem is 

lehet normális állapot. 

Ez az állapot a felszínen embertelen. Meggátolja a józan gondolkodást, a reális 

döntéshozatalt. Mégsem mondható betegségnek, mert gyökere nagyon szent és igaz! A 

gyökere nem kevesebb, mint Isten irántatok megélt szerelmének visszasugárzása 

bennetek. A szerelmet emberi szinten csak olyan mértékben tudjátok kezelni, amilyen 

mértékben képesek vagytok elfogadni azt a megmásíthatatlan valóságot, mely szerint 

szellemi teremtmény szellemi teremtményt képtelen boldogítani. Ennek egyszerű 

magyarázata az, hogy nem erre vagytok teremtve! Csak ennek elfelejtése, illetve az 

ennek elfelejtésére való törekvés tudja ápolni e szúró érzelmi, szerelmi lángot. Az 

pedig nem szorul különösebb magyarázatra, hogy a valóságnak „tudatos” elfelejtésére 

való törekvés egyetlen szellemi lény fejlődését sem segítheti elő. Sőt! Gátolja azt! 



A szerelem minden embernél azt a célt szolgálja, hogy a szerelemmel járó 

csalódások, szenvedések által megérlelődjön a lélek arra, hogy szóba álljon azzal a 

szeretettel, amelyet Én, Jézus, elmondtam és bemutattam nektek. 

A földi élet nem egy vidám, könnyed séta a boldog örökkévalóság felé, hanem a 

szenvedések kohójában kitisztult önzetlen szeretet kialakításának ideje. Csak az, aki 

legalább elvben minden olyan vágyától, megkötözöttségétől megszabadult, amelyet át 

nem vihet az örökkévalóságba, csak az válhat szabaddá a mennyek országára. 

A szerelem feltétlenül nyitottság kérdése is! Minél nyitottabb valaki Felém, Jézus 

felé, annál jobban képes kezelni a benne elhatalmasodni akaró szerelmi vágyat. Minél 

nyitottabb valaki a szerelem felé, annál nagyobb benne a veszély arra, hogy lezárjon 

Felém! 

Az egész földi élet valójában nem más, mint Isten és ember kapcsolatának 

kialakítása, illetve tönkretétele. Az, hogy ez a kapcsolat milyen irányt vesz, nem 

Istenen múlik. Isten mindig mindenhol mindenkit boldogítani akar. Egyedül Ő képes 

erre! Ezt az „adottságát” soha sehol senkinek át nem adhatja! Ő ilyen! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 

OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!  « 

4300. A PRÓFÉTA-ISKOLÁRÓL... 

Kérdező: 

A próféta-iskoláról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Évek óta működik a próféta-iskola. Mindazok, akik a HANG-könyveket 

rendszeresen olvassák, és időnként közösen megbeszélik e könyvek tartalmát, 

tulajdonképpen ennek az iskolának aktív tagjai. Ennek az iskolának az az iránya és 

célja, hogy az Általam, Jézus által, meghirdetett égi béke megszülessék a szívetekben. 

Akik ezt az iskolát járják, azok egyre tisztultabban tudják átlátni az alapalázatnak 

(mindenkor nyitottság az egyre jobb felé, vagyis az első főparancs) és az univerzális 

hitnek (második főparancs) nélkülözhetetlen fontosságát. Akik ezt az iskolát járják, 

azok ebben a gyűlölettől, önzéstől, erőszaktól háborgó világban úgy tudnak békét 

hordani a szívükben, hogy azt Általam mindenkor képesek magukban életben tartani. 

Ezek azok, akik élik és tanítják, hogy nagyobb az, Aki bennetek van, mint aki a 

világban van. (1János 4:4). 

Az általad kérdezett próféta-iskola terjesztése rajtatok múlik! Így leszünk partnerei 

egymásnak! Számomra azért volt fontos, hogy apostolaim, tanítványaim legyenek, 

mert tanításom terjedését nélkülük nem tudtam volna biztosítani a Földön. Így vagyok 

a HANG-könyvek tartalmával is. Az Én gondom e könyvek sugalmazása. A ti 

dolgotok e gondolataim terjesztése. 



A próféta-iskola létszámának toborzása Részemről abban áll, hogy mindenkinek 

felajánlom a HANG-könyvben foglaltakat elfogadásra. Ilyen értelemben az lesz a 

prófétám, aki e felajánlásomat elfogadja. 

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!  « 

4301. SZÓLJ HOZZÁM, URAM! 

Kérdező: 

Személyre szóló üzenetet szeretnék kapni Jézustól! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Mint tudod, amikor valaki imádkozik, akkor Istenhez emeli a lelkét. Csak arra 

lehet azt mondani, hogy imádkozik, aki ezt teszi. Amikor kötött imát mondasz, akkor 

is gazdagítalak lelkileg, szellemileg egyaránt. Tehát mind a szereteted, mind a 

gondolataid nemesbülnek a kötött ima által is. De ahhoz, hogy naprakész irányítást 

tudjak adni neked, a saját szavaiddal kell Hozzám fordulnod. Ha reggel szánsz időt 

arra, hogy Velem megbeszéld az elinduló napod feladatait, és este szintén saját szavaid 

segítségével – visszaemlékezve reggeli megbeszélésünkre – felméred magadat, akkor 

meg is tettél mindent, ami lényeges. 

A párbeszéd-ima, amelynek lényege az, hogy minden olyan gondolat, ami téged 

épít, buzdít, vígasztal, Tőlem van, szinte minden felmerülő problémádban megfelelő 

eligazítást tud adni. 

Kétségtelen, hogy a párbeszéd-ima élő hitet feltételez. Valóban el kell hinned, 

hogy nemcsak benned élek, hanem érted élek benned! El kell hinned, hogy te a 

Győztes oldalán állsz, ha Engem, Jézust, választottad életed Urává és 

Megszabadítójává! El kell hinned, hogy annak, aki istenszerető, minden a javára válik, 

mert az Isten a szeretet körén belül valóban Mindenható! El kell hinned, hogy Isten 

plusz egy fő mindig abszolút többség! 

Kedves Barátom! Te az Én szeretetem által létezel. Valamiképpen igaz az is, hogy 

Én, Jézus, a te szereteted által tudok hatékonyan létezni ott, ahol élsz. Mindennap 

teljesen rád bízom Magam. Bízd te is Rám magad naponta! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT és a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

4302. MI A TEENDŐM? 

Kérdező: 

1. Hogyan viszonyuljak a fiamhoz? 

2. Zavar férjem italozása. 

3. Jó úton járok? Mi a szerepem e földi életemben? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



1. Én, Jézus, leéltem előttetek egy emberi sorsot, amelynek mozgatórugója szívem 

szeretete volt. A Mennyországot hordoztam Magamban akkor is, amikor körülöttem a 

különböző ártó erők pokollá igyekezték tenni az életemet. 

Kivétel nélkül minden ember, így a te fiad is, amennyire azonosulni próbál Velem, 

Mennyországot fog tudni hordozni a szívében, bármilyenek is legyenek a körülményei. 

Ha nem erre teszi a hangsúlyt, hanem arra, hogy a körülményei minél több kellemes 

időt biztosítsanak számára, akkor a földi élete célját tévesztett életté válik. Sem te, sem 

Isten nem tud senkit bensőleg alakítani. E benső alakítás fontosságára föl kell hívnod a 

figyelmét. A többi az ő dolga! Bizony igaz, hogy ember embert csak bódítani képes, de 

boldogítani soha. Boldogítani csak Isten tudja az embert. De csak azt, aki Velem, 

Jézussal, együtt akarja alakítani benső életét. 

Részedről a példaadás kötelező! De fiad élete fölött ő maga kell hogy döntsön! 

2. Férjeddel kapcsolatban is igaz az, hogy felnőtt ember egy másik felnőttet nem 

tud megnevelni. Az imádságon és a türelmes szeretet bemutatásán kívül mást nem 

tehetsz, és nem is kell tenned. A te számodra sem lehet a földi élet azonos a mennyek 

országával. Neked is meg kell tapasztalnod, hogy a földi életben a szeretet elsősorban 

nem élvezet, hanem áldozat. Férjed hibái kell hogy nagyobb önismeretre juttassanak 

téged. Jobban fel kell tudnod ismerni, hogy hol tartasz a türelemben, megbocsátásban, 

szeretetben, áldozatvállalásban. 

3. A HANG-könyvekben gyakran elmondtam már, hogy a komoly reggeli és esti 

imáitok által tudom megvilágítani előttetek, hogy mi a véleményem rólatok. Hozzád is 

szólni akarok a lelkiismereteden keresztül, és ezt meg kell hallanod a reggeli és az esti 

imáidban. Ne csak kötött imákat mondj ilyenkor, hanem a saját szavaiddal szólj 

Hozzám! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4303. MEGKÖTÖZÖTTNEK ÉRZEM MAGAM 

Kérdező: 

1. Hála mindenért és mindenkiért! 

2. Hogyan juthatok közelebb Hozzád? 

3. Nem vagyok elég felszabadult. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Két nagyszerű következménye van hálálkodásodnak. Az egyik az, hogy így 

tudod növelni benső látásodat, hitedet. A másik pedig az, hogy egyre jobban át tudod 

élni, mennyire szeretlek, s mennyire értékes vagy Nekem! 

Élő hited mindig biztosítani fogja számodra azt az erőforrást, amely az Én, a te 

Jézusod feléd kinyújtott keze, feléd kinyílt szíve. E forrásból főleg akkor kell 

merítened, amikor érzelmi sötétséget, fáradtságot élsz meg. Hinned kell, hogy a 

legnehezebb helyzetekben is érted vagyok benned! 



2. A hit, remény mellett a szeretetben, tehát a jót akarásban való növekedés juttat 

egyre közelebb Hozzám! A szolgáló szeretet adja meg azt az irányt, amely úton 

feltétlenül egyre jobban EGGYÉ válhatsz Velem, a te Jézusoddal! 

3. Az nem baj, ha nem tudsz felszabadultan nevetni, ha bizonyos fájdalmat is 

hordozol a testedben. A földi élet siralomvölgy jellege téged az átlagnál jobban 

figyelmeztet arra, hogy a te igazi hazád a mennyben van. 

Adj hálát azért, hogy be van írva a neved a mennyben! Nagyon bízom benned, 

nagyon bízzál Bennem! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

4304. VÁROM ISTEN ÁLDÁSÁT! 

Kérdező: 

Elvált vagyok. Akivel most élek, nem tudja fiamat elfogadni. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A Szentlélek, Aki a kapcsolatok Lelke, csak ott van jelen, ahol a mindenkire 

kiáradó szeretetet, jót akarást egyik fél sem akadályozza. Mivel élettársad nem fogadja 

be szívébe előző házasságodból született gyermekedet, ezért arról tesz tanúságot, hogy 

ő elsősorban önmaga pillanatnyi, mulandó érdekeit tartja szem előtt, tehát Lelkem 

irányítását nem veszi figyelembe. Pontosan ezért áldásomat nem hordozhatja e 

kapcsolatod. Tehát vagy meg kell térnie, vagy el kell válnod tőle, mert nem engedheted 

meg, hogy magával rántson egy olyan szakadékba, amely bármennyire is bódító, 

boldogító soha nem lehet, mert Isten nélkül képtelenség a boldogítás! 

Te is csak úgy tudsz értelmet adni e kapcsolatodnak, hogy elzárod magadat Tőlem, 

Jézustól. Én, Jézus, nemcsak szertartásokat követelek tőletek, hanem olyan életátadást, 

amely a boldog örökkévalóságnak előízét már itt és most tudja éreztetni veletek. Ez a 

szívbéke! Nálad ez hiányzik. Így csak olyan értelmet tudsz adni e kapcsolatnak, amely 

múló érzelmekre épít, és nem arra a kikerülhetetlen valóságra, hogy egyszer szemtől 

szembe, színről színre találkozni fogsz azzal a Szentlélekkel, Akinek az irányítását 

nem fogadtátok el. 

Drága Gyermekem! A földi élet nem más, mint döntések sorozata. Ha boldog 

akarsz lenni, tehát ha szívbékére törekszel, akkor a legfontosabb döntésednek arra kell 

irányulni, hogy Velem, a te Jézusoddal élő kapcsolatot alakíts ki Lelkem segítségével. 

Imádkozz naponta a BÖLCSESSÉGÉRT! Az a döntés, amelyből a bölcsesség 

hiányzik, már eleve nem lehet jó! Csak az olyan döntés mondható bölcs döntésnek, 

amelyről elmondható, hogy örömet, szívbékét eredményez. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 



4305. MEGTALÁLOM VALAHA A BÉKÉMET? 

Kérdező: 

1. Elégedett leszek-e valaha magammal? 

2. Mi a feladatom a Földön? 

3. Megtalálom-e azt, aki úgy fog szeretni, mint én őt? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Először is tisztában kell lenned azzal, hogy mit akar, mit kíván tőled az Isten. Ha 

ezt napra lebontva meg tudod fogalmazni, akkor már eleve tudsz válaszolni e 

kérdésedre. 

Isten mindig olyat kíván tőled, amire képes vagy! Ahhoz, hogy valaki Isten által 

békét hordjon a szívében, szerénynek kell lennie. A szerény ember egészséges módon 

tud törekedni az egyre jobb irányában. Ha képességeidet túl méretezed vagy 

kicsinyíted, akkor soha nem lesz béke a szívedben. Ezért olyan fontos, hogy Isten 

akaratát helyesen felismerd és felvállald. 

2. Tulajdonképpen az előző pontban már erre a kérdésedre is válaszoltam. Itt 

inkább a módjára mutatok rá, hogy lelki fejlődésedet miképpen tudod biztosítani. 

Az nagyon természetes, hogy imáidban áhítatosnak és állhatatosnak kell lenned. 

De nagyon fontos még az is, hogy kikkel barátkozol, és az is, hogy milyen szellemi 

dolgokkal (olvasás, tévé, rádió) táplálkozol. 

Pontosan e szempontok miatt nagyon igaz, hogy mindenki saját maga kovácsolja 

saját boldogságát, illetve boldogtalanságát. 

3. Neked arra kell törekedned, hogy egyre jobban megtaláld Azt, Aki mérhetetlenül 

jobban szeret téged, mint te Őt, tehát Engem, a te Jézusodat! Ha valóban ezt tartod 

földi életed legfőbb feladatának, akkor nem éltél hiába. Ha nem erre törekszel, akkor 

bárkivel is kötöd össze az életedet, soha nem leszel megelégedett. 

Párt nem Én választok sem neked, sem másnak. Légy okos és megfontolt a 

párválasztásnál! Csak azzal kösd össze az életedet, akiről erkölcsi bizonyossággal 

tudod, hogy ő is Engem tart élete legfőbb megoldójának! Igen, mert a házasság is 

eszköz arra, hogy Általam, Velem és Bennem megtaláljátok boldogságotokat, szívetek 

békéjét akkor is, ha ez áldozattal is jár! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

4306. JÓLÉT UTÁN VÁGYOM! 

Kérdező: 

1. Szeretnék jól fizetett álláshoz jutni! 

2. Sok pénzhez szeretnék jutni! 

3. Nem szoktam templomba járni. 

HANG: 

 » Gyermekem! 



Mindhárom kérdésedet egy gondolatsor köré sűrítem E gondolat megfogalmazása 

tömören így szól: TÉRJ MEG (Márk 1:15)! Arra kérlek tehát, hogy kezdd el átalakítani 

a gondolkodásodat! 

Én, Jézus, istállóban születtem, és bitófán haltam meg. E kettő között nem volt 

hová fejemet lehajtsam (Máté 8:20)! Tanítványaim közül az egyik nagyon ismerte a 

pénz értékét, mivel vámos volt. Még a nevét is megváltoztatta, amikor Mellém 

szegődött. Előtte Lévi volt a neve, a vámos. Mátéra változtatta a nevét, és ő nem csak 

tanítványom lett, hanem ő az egyik evangélista is! Volt tanítványaim között egy, aki 

fontosnak tartotta a pénzt. Júdásnak hívják, aki elárult Engem. 

Ilyen előzmény után már megérted, hogy miért kérlek arra, hogy alakítsd át 

gondolkodásodat, ha Velem, Jézussal, EGY ÚTON akarsz járni. Természetesen, ha 

akarsz! 

Aki engedi, hogy benne éljek, az pontosan megérti azokat a szavaimat, amelyekkel 

megfogalmaztam – amikor azt mondtam – hogy példát adtam nektek (János 13:15)! 

Anyagi szinten JAJ-okat mondtam azokra, akik nem a gondviselő Istenben, hanem a 

pénzben látták földi életük megoldását (Lukács 6:24). A „JAJ” kijelentésem az 

ilyenekre örök érvényű! 

Te azt kívánod, hogy evilági értelemben segítselek téged, de te még egyetlen órát 

sem biztosítasz arra, hogy az Isten napját megszenteld! E téren a maszekolásnak csak 

akkor van élettere, ha különböző ateista erők nem teszik lehetővé azt, hogy a 

vasárnapot szentmisével megszenteld! 

Te csupa mulandó dolgot kívánsz Tőlem, de vajmi keveset teszel azért, hogy örök 

értékek birtokába juss! 

Amikor szívem szeretetével arra kérlek, hogy térj meg, vagyis alakítsd át 

gondolkodásodat, akkor arra kérlek, hogy csak olyan döntésed legyen a földi 

életedben, amely döntés a halálod óráján vigasztalni fog téged! Mert ez a legfontosabb! 

Tehát az, hogy boldogan lépd át az örökkévalóság küszöbét! 

Nagyon szeretetlek, és megáldalak a 

HELYES MÉRLEGELÉS LELKÉVEL!  « 

4307. SZERETNÉK ÚJ ÉLETET KEZDENI! 

Kérdező: 

1. Kezdhetek új életet a volt férjem nélkül? 

2. Egy házasságban élővel kerültem kapcsolatba. Van ennek jövője? 

3. Itthon vagy külföldön dolgozzam? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Akár férjeddel, akár férjed nélkül, de mindenképpen új életet kell kezdened! 

Minden egyes nap arra szólít fel, hogy újra és újra közelebb kerülj Hozzám, Jézushoz. 

Amíg a mulandóságban akarod megtalálni szíved nyugalmát, addig csak menekülni 



fogsz önmagad elől is. Nagyon itt volna már az ideje annak a szembesülésnek, amely 

mint az új életed feltétele, alapot jelenthetne számodra. 

A valódi új élet semmiképpen sem új emberi kapcsolatot igényel, hanem Istennel 

való kapcsolatod megújítását! Amíg ez meg nem történik, addig csak a „ruha” lehet új, 

de az, amit a „ruha” takar, tehát a te életed, nem! Velem kell szembesülnöd ahhoz, 

hogy meg tudjam újítani az életed. Ezt naponta kell tenned! 

2. Csak nyomorúságos, szomorú jövője lehet minden olyan kapcsolatnak, 

amelyben nem Én, Jézus, vagyok a középpont! Mit használ neked az, ha az egész 

világot megnyered, de lelked kárt szenved?! (Máté 16:26) E pontos mérlegen: – „Mi ez 

az örökkévalósághoz képest?” – minden döntésed megmutatja igazi értékét. Neked – 

ha szereted azt, akiről írsz leveledben – arra kellene törekedned, hogy hűséges 

maradjon társához, és nem arra, hogy nálad „vigasztalódjon”! 

3. Munkahelyi problémával kapcsolatban senkinek sem adok semmiféle tanácsot. 

Mindenkinek önmagának kell vállalnia e téren is a döntéséért a felelősséget! Soha 

senkit nem tesz az boldoggá, hogy itt vagy ott dolgozik! Amíg valaki nem Istenért él, 

addig természetellenes célok bűvkörében él. Nem az a döntő, hogy valaki mit csinál, 

hanem az, hogy amit csinál, azt miért csinálja?! Mi a CÉLJA vele!? Ha nem a boldog 

örökkévalóság, akkor kár volt megszületnie! 

Akár ebben az országban, akár külföldön, bárhol a világon, halálod órájára 

készülsz! Ez az az óra, amely el nem kerülhető, amely meghatározza örök sorsodat! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 

OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!  « 

4308. NEM TUDOM, HOGY MIT KELL TENNEM 

Kérdező: 

1. Elcseréljem-e a lakásomat? 

2. Miért álmodtam meghalt szüleimről? 

3. Mit tegyek, hogy ne legyek újra depressziós? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Lakásproblémád megoldása a te szabadságkörödhöz tartozik. E téren a 

felelősséget sem Isten, sem ember át nem veheti tőled! Azért van mérlegelő 

képességed, azért vannak emberi kapcsolataid, és nem utolsó sorban azért van hited, 

hogy olyan döntésre juss, amely Hozzám hozhat közelebb! Ez a döntő! Mint tudod, Én, 

Jézus, mindig veled vagyok, s így minden körülményben áldásom hordozója lehetsz. 

2. Az alvás állapota különösen alkalmas arra, hogy a szellemvilág „lakói” – ha erre 

engedélyt kapnak – találkozhassanak Földön élő szeretteikkel. Ebből nem kell valami 

különleges következtetést levonni. Az ilyen álom egyik célja az, hogy erősödj 

hitedben. Erősödj abban, hogy úton vagy az örökkévalóság felé! Erősödj abban, hogy a 

Földön nincs öröklakás! A másik célja az ilyen álomnak az, hogy imára szólítson fel. 

Imádkozz szüleidért, és ápold, növeld magadban továbbra is az irántuk való szeretetet! 



A harmadik célja az ilyen álomnak csak akkor fogalmazható meg, ha valaki 

kifejezetten konkrét utasítást kapott álmában. 

3. A depresszió a lelki immunrendszert, vagyis a reményt támadja meg. A remény 

a hitnek egy olyan sajátságos megnyilvánulása, amely által fölébe lehet emelkedni 

azoknak a félelmeknek, bezárkózásoknak, amelyek azt akarják elhitetni veled, hogy a 

földi életnek nincs igazán értelme. 

Amíg elhiszed azt, hogy Én, Jézus, érted élek benned, addig nem kell tartanod 

attól, hogy depressziód visszatérjen. 

- Leveledben még kértél véleményt valakiről. Nagyon kérlek, ne ítéljetek senki 

felől. Ez nem a ti dolgotok. Bízzátok Istenre az ítéletet! Főleg az elítélést! Ti senkiről 

nem tudhatjátok, hogy az illető mit hozott magával születésekor, nem tudhatjátok azt 

sem, hogy milyen hatások érték őt eddigi életében, és azt sem tudhatjátok, hogy eddig 

milyen mértékben működött együtt Isten kegyelmével. Ha e három közül csak egyet is 

nem tudtok, már nem ítélhettek! A valóság az, hogy egyiket sem tudjátok. 

Az igaz, hogy képesek vagytok megbírálni egy cselekedetet. De az már nem jó, ha 

valakit azonosítotok a cselekedetével. Azért nem jó dolog, mert egy órán belül tehet 

valaki jót is, rosszat is. Újra mondom: Ne ítéljetek! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4309. HA HŰ MARADOK TÁRSAMHOZ, AKKOR MEGTÉR VAGY ELHAGY? 

Kérdező: 

1. Ha hű maradok társamhoz, akkor vagy megtér vagy elhagy? 

2. Ha társam elhagyott lélekben, akkor ő el is megy tőlem? 

3. Miért van az, hogy társam gyakran majdnem megfullad? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nemcsak neked tükör a másik ember! Te is tükre vagy annak, aki veled él. Sem 

üdvözülni, sem elkárhozni nem szoktak egyedül az emberek. Az, aki elfordult Tőlem, 

megkeresi azokat, akik szintén nem bírják elviselni az Én, a te Jézusod hatékony 

jelenlétét. Azok pedig, akik szeretnek Engem, szükségszerűen megtesznek mindent 

azért, hogy olyanok társaságát keressék, akik szintén szeretnek Engem. Ezért 

mondhatom, hogy veled kapcsolatban, aki Engem választottál, társad nem lehet 

közömbös. 

2. Ha társad valóban elhagyott téged lélekben, és te valóban bárányként és nem 

birkaként ragaszkodsz Hozzám, Jézushoz, akkor ő el fog menni tőled. Az Én 

közelségemet – úgy, hogy valaki nem fogad be Engem a szívébe – sokáig nem lehet, 

illetve csak bódulatban lehet elviselni. 

3. A test egy olyan műszerfal, amelyen a lélek különböző rezdülései meg szoktak 

jelenni. A józan ésszel megmagyarázhatatlan gyakori fuldoklás általában a lélek 

fuldoklását jelzi. 

Imádkozz naponta társadért! 



Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

4310. A HIMNUSZRÓL... 

Kérdező: 

1. Jézus IGAZSÁGA hogyan szabadít fel bennünket? 

2. Jézus a tanítása által vagy kereszthalála által szabadít fel? 

3. Szilveszterkor miért nem énekeltük a Himnuszt? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Én, Jézus, egyetlen IGAZSÁGOT hirdettem. Egy erkölcsi igazságot, amely így 

hangzik: szeretnetek kell egymást úgy, ahogyan Én elmondtam és megmutattam 

nektek (János 13:34). 

Az a szabadság, amely a Szentlélek hatékonyságának területe (2Kor. 3:17), nem az 

emberen kívül tapasztalható meg, hanem az emberben! Az élvezheti az Én 

felszabadításomat, aki minden külső és belső hatás ellenére képes ragaszkodni a 

meglátott jóhoz! Ez feltétlenül csak Általam, Velem és Bennem tapasztalható meg! 

2. Kereszthalálomat és tanításomat nem szabad ellentétbe állítani egymással. A 

kereszthalálom következménye volt a tanításomnak. Olyan kort választottam földi 

életem megszületésére, amely korban kisarkítottan tudtam igazolni számotokra, hogy 

minden áron érdemes ragaszkodni tanításomhoz! Így olyan példát adtam nektek, amely 

pontosan a kereszthalálom miatt és által mindenki számára iránymutató tud lenni. 

3. Valóban nagyon szép énekelni, imádkozni azt, hogy Isten áldja meg a magyart. 

E kijelentés indoklása, amely szerint e nép már múltat, jövendőt egyaránt 

megbűnhődött, nem felel meg a valóságnak. Azt pedig ne kívánjátok Istentől, hogy 

olyankor álljon mellétek, olyankor nyújtson védő kart, amikor megszegitek a második 

főparancsot, tehát olyankor, amikor embert gyilkoltok. Én, Jézus, valami egészen mást 

tanítottam nektek az ellenség-szeretéssel kapcsolatban (Lukács 6:35)! 

Imádkozzatok buzgón országotokért, és szeressétek nagyon egymást! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

4311. MI A POKOL? 

Kérdező: 

1. Üdvözülhet egy közismert tömeggyilkos? Mi a pokol? 

2. Hogyan lehet erős hadsereg ott, ahol annyian nyomorognak? 

3. Miért hal meg sok ártatlan gyermek? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Csak újjászületett ember üdvözülhet (János 3:3). Az az újjászületett ember, aki 

az alapalázatnak és az univerzális hit befogadásának útján halad. Tehát az, aki a két 

főparancsot – szeresd az Istent, szeresd az embert – mindennél fontosabbnak tartja. 



2. Egy hadsereg fenntartása nagyon sok anyagi áldozatot igényel. Ha egy ország 

vezetői nagyobb hangsúlyt fektetnek saját hatalmuk biztosítására, mint népük jólétére, 

akkor bizony az történik, hogy amint erősödik a hadsereg, úgy növekszik a nép 

nyomora. De az ilyen országban is igaz az, hogy az Istent szeretőknek minden a 

javukra válik. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy az Isten a szeretet körén belül valóban 

mindenható, vagyis az övéinek Gondviselője (Máté 6:25-34)! 

3. Három szempontra hívom fel a figyelmedet. Az egyik az, hogy a rövid élet nem 

rosszabb, mint a hosszú élet, és a hosszú élet nem jobb, mint a rövid élet. A másik az, 

hogy egy gyermek születése szorosan összefügg szülei földi sorsával, s gyakran 

előfordul, hogy egy gyermek éppen szülei érdekében hagyja el születése után gyorsan 

a földi életet. A harmadik pedig az, hogy általában nem ártatlan gyermekek születnek a 

Földre, hanem olyanok, akik vagy szeretnének ártatlanná válni – tehát megtérni akaró 

szándékukat kimutatni – vagy nem ezért vállalták a földi életüket. Tehát csak a 

Szentlélek által újjászületett ember nevezhető ártatlannak! 

Megáldalak a GYAKORLATI SZERETET LELKÉVEL!  « 

4312. GYÓGYÍTÓ ERŐ VAN BENNEM 

Kérdező: 

1. Egy nagy isteni élmény után gyógyító erőt érzek magamban. 

2. Helyes volt elengednem azt, akiről úgy gondoltam, hogy Te küldted? 

3. Kérem Jézust, hogy soha ne engedjen el! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Irántad való szeretetem azt követeli Tőlem, hogy mindenképpen csak az 

igazságot mondjam neked szeretetben. Egyedül és kizárólag csak az igazság szabadít 

meg benneteket (János 8:32). Bármilyen tetszetős is valami, ha nem igaz, akkor nem 

Tőlem van! 

Az általad megélt élményt azért engedte neked megtapasztalni az Isten, hogy 

jobban higgy Bennem! 

Gyógyító erő mindenkiben van! Természetesen benned is. Ennek önmagában 

erkölcsi értéke nincs. Az Én nevemben az ördög is tud gyógyítani, csodákat tenni 

(Máté 7:21-23). A boldogság nem attól függ, hogy valaki egészséges-e vagy beteg. A 

boldogság attól függ, hogy vállalja-e Értem valaki az „élet-elvesztést” vagy sem (Máté 

16:25). A boldogságnak ez az ára! 

2. Neked az lett volna a kötelességed, ha valóban szeretted azt, akiről azt mondod, 

hogy elengedted, hogy hű maradjon házastársához. Szó sincs arról, hogy Isten küldte 

őt hozzád! Ne keverjétek bele Istent bűnös döntéseitekbe! Isten mindig erőt ad arra a 

hűségre, amely képes biztosítani a leglehetetlenebb körülményekben is azt a benső 

békét, amelyet Isten nélkül senki nem adhat, de el sem vehet azoktól, akik ellene 

mondanak a különböző bódulatoknak. Sem neked, sem másnak nincs joga ahhoz, hogy 

bárkit is önmagához kössön. Ezt még Isten sem teszi meg senkivel! 



3. Én, Jézus, végtelenül hűséges vagyok! Nálam mindenkor megtalálod igazi 

otthonodat, mert szerető szívem nyitva áll azelőtt, aki valóban Hozzám akar tartozni. 

Az akar valóban Hozzám tartozni, aki lehetővé teszi azt, hogy abszolút ELSŐ legyek 

az életében. Vagyis úgy legyek első, hogy nincs második. Úgy legyek az ELSŐ, hogy 

Én mondhassam meg mindenkor, amit tenned kell! Én akkor tudom tisztán hallatni a 

hangomat, ha rendszeresen olvasod az evangéliumaimat, ha van olyan közösséged, 

ahol mindenki Engem, Jézust, tart a legfontosabbnak, ha van olyan testvéred 

(lelkiatyád), aki képes Engem képviselni, és akinek te valóban őszintén fel tudod tárni 

a szívedet. 

Ha nem ezek meglétére törekszel, akkor Én hiába vagyok hűséges hozzád, mert 

akkor e hűség csak egyoldalú lesz, vagyis csak az Én, a te Jézusod oldaláról lesz 

valóság. 

Nagyon szeretlek! Boldog ember az, aki a földi életének halálára készül. Igen, mert 

ezt senki el nem kerülheti, igen, mert csak az lehet örökre boldog, aki halála óráján, 

halála előtt is az volt. 

Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!  « 

4313. ÖSSZE VAGYOK ZAVARODVA 

Kérdező: 

1. Gyermekeimért aggódom! 

2. Abortuszaimat csak a pápa oldozhatja fel? 

3. Álmomban nem tartottam bajnak gyermekem kapcsolatát. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nagyon megértem, hogy gyermekeidért aggódsz. Én, Jézus, is aggódom értük. 

De nem szabad, hogy ez az aggódás elvegye szíved békéjét! 

A te gyermekeid valójában Isten gyermekei. Te csak rövid időre kaptad meg őket. 

Ma már az imádságon kívül nem tehetsz mást értük. Hinned kell abban, hogy Én, 

Jézus, sokkal jobban szeretem őket, mint te vagy bárki más. Az ő életük miatt szíved 

békéjét nem szabad feladnod! Előbb-utóbb ők is meg fognak találni Engem. 

2. Mivel vétkeidet megbántad, Isten már régen megbocsátotta. E megbocsátás 

kinyilvánítását bármelyik felszentelt pap elvégezheti a szentgyónásban. Bennem, 

Jézusban, az IRGALOM ISTENE jelent meg közöttetek. Mint tudod, Én, Jézus, arra 

kértelek benneteket, hogy nem hétszer, hanem hetvenhétszer hétszer, vagyis 

határtalanul kell megbocsátanotok egymásnak. Erre csak azért kérhettelek benneteket, 

mert az IRGALMAS Isten ilyen! Aki vétkezik, az nem Istennek, hanem önmagának 

árt! Mivel a vétek természetellenes magatartás, ezért a helyes önszeretet parancsa azt 

követeli tőletek, hogy ne vétkezzetek! Mivel Isten természetének lényege a 

SZERETET, ezért az igazi bűnbánónak mindenkor megbocsát. 



3. Álmod azt közölte veled, amit te a lelked mélyén reméltél. Az álmokban sokszor 

megnyilvánulnak olyan elfojtott kívánságok, amelyek ébrenlétben nem 

nyilvánulhatnak meg. Ezekbe nem kell Istent belekeverni! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

4314. SZÓLJ HOZZÁM, URAM! 

Kérdező: 

Szeretnék üzenetet kapni Jézustól! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Először is felhívom a figyelmedet arra, hogy bármikor kaphatsz üzenetet Tőlem, 

Jézustól. Imádkozni annyit jelent, hogy lelketeket Hozzám emelitek. Ilyenkor minden 

olyan gondolat, ami téged épít, buzdít, vígasztal, valójában nem a te kitalálásod 

termékei, hanem az Én, a te Jézusod sugallatai Lelkem által. 

Én, Jézus, tehát nem passzív módon vagyok benned, hanem nagyon is aktív 

módon! Csak egy kicsi kis hit és egy kicsi kis alázat kell, és máris felismerheted azt, 

hogy Én beszélek hozzád, ha te az előbb említett módon Hozzám fordulsz. El kell tehát 

hinned, hogy Én, Jézus, nemcsak benned vagyok, de érted vagyok benned boldogító 

módon. És légy annyira alázatos, hogy ne magadnak tulajdonítsd azokat a 

gondolatokat, amelyek építenek, buzdítanak, vígasztalnak, tehát boldogítanak. 

Természetesen neked is akarnod kell, hogy ilyen gondolatok felmerüljenek benned. A 

te közreműködésed nélkül nem tudlak boldogítani! 

Ha reggel megbeszéled Velem az elinduló napodat így, párbeszéd-imában, akkor 

tapasztalni fogod egész nap áldásomat. E párbeszéd-imáról főleg a HANG 1. könyvben 

találhatsz tájékoztatást. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÁHÍTAT LELKÉVEL!  « 

4315. SZÉT AKARNAK VÁLASZTANI BENNÜNKET EGYMÁSTÓL! 

Kérdező: 

1. Ha két ember szereti egymást, miért akarják szétválasztani? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Ha két ember valóban szereti egymást, akkor e két embert senki és soha el nem 

választhatja! Ha valaki azt sugallja nektek, hogy rajtatok kívüli lények benneteket 

elválaszthatnak, akkor az nem mond igazat! Azért nem mond igazat, mert a 

szeretetkapcsolat lelke a Szentlélek! Isten lelkénél nagyobb lélek, nagyobb erő nem 

létezik! 

Más az, ha kettőtök közül valamelyiktek mondja, hogy ő ilyen sugallatot kapott. 

Akkor ezt ő találta ki azért, mert nem volt bátorsága kijelenteni, hogy ő már nem 

akarja ezt a kapcsolatot tovább fenntartani. 



Ismétlem: Isten lelke által létrejött kapcsolatot semmiféle teremtett lény nem 

bonthatja fel, hacsak a felek közül valamelyik ezt nem akarja! 

Isten nem tartja számon vétkeiteket, ha egyszer megbántátok! Olyan ez, mint 

amikor egy testi betegség elmúlik. Nincs értelme tovább foglalkozni vele. Isten nem 

csinál értelmetlenséget. Az a bűn tehát, amit Ő megbocsátott, már nincs többé! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

4316. ISTEN GYERMEKE SZERETNÉK LENNI! 

Kérdező: 

Jézus gyermeke szeretnék lenni! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! Így is mondhatom: Drága Gyermekem! 

Én, Jézus, annak a békének vagyok az istene, amely békét nem kívülről fegyverrel, 

hanem belülről türelemmel és várakozni tudással hozok létre bennetek Lelkem által. 

Az Én lelkem a szabadság Lelke. Vagyis az, aki gyermekem akar lenni, abban azon 

dolgozik a Lélek, hogy minden külső és belső hatás, kísértés ellenére képes legyen 

mindenkor megtenni az Általam neki felkínált, meglátott jót! Nem az tehát az Én 

gyermekem, aki elvárja, hogy helyette tegyek érte valamit, hanem az, aki a senkinek 

nem ártás, a mindenkinek megbocsátás és a szolgáló szeretés vállalásával igazolja azt, 

hogy együtt akar munkálkodni Velem. 

Velem, Jézussal, megszületett az égi béke a Földön! Az a vágyam, hogy ez a béke 

a te szívedben otthonra találjon, öröklakást vegyen nálad! 

Ha valóban gyermekem akarsz lenni, akkor hidd el, hogy ez már meg is valósult! 

Egész földi életem arról tett bizonyságot, hogy halálosan komolyan veszek mindenkit, 

aki igyekszik komolyan venni Engem, Jézust. 

Arra a gondolkodás-átalakításra, amelyre felszólítottalak benneteket nyilvános 

működésem kezdetén, elmondtam nektek ennek az irányvonalát is. E mondatom így 

hangzott: „Beteljesedett az idő, és már elérkezett hozzátok az Isten országa. 

Alakítsátok át gondolkodásotokat, és higgyetek az evangéliumban!" (Márk 1:15) 

Higgy abban az ISTENGYERMEKSÉGBEN, amely Általam, Velem és Bennem 

benned is megvalósult! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ISTENGYERMEKSÉG éltető forrásával, az 

ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4317. MI LESZ VELÜNK? 

Kérdező: 

1. Lesz-e rendes ember a fiamból? 

2. Rendeződik-e az életem? 

3. Mit tegyek, hogy jó legyen? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Én, Jézus, nyilvános működésem kezdetén első bejelentésemmel erre hívtam fel 

a figyelmeteket: „Alakítsátok át gondolkodásotokat!" (Márk 1:15). Neked is ezt kell 

hogy mondjam! Tőled is ezt kell várnom! Téged is csak az az igazság fog 

megszabadítani minden bajodtól, ha vállalod a gondolkodásod átalakítását. 

Most elmondom, hogy miképpen tudod ezt megtenni. Először is tudomásul kell 

venned, hogy sem boldoggá, sem boldogtalanná senki, még az Isten sem teheti azt, aki 

ezt nem akarja. Fiad megváltoztatása tehát nem a te dolgod, hanem kizárólag az övé. 

Neked csupán az a feladatod vele kapcsolatban, hogy ne válj az ő kedvéért 

bűnrészessé. Tehát soha ne tégy olyat az ő kedvéért, a pillanatnyi béke kedvéért, amit 

nem látsz jónak. Tudomásul kell venned, hogy te nem a fiadért felelsz, hanem 

önmagadért. Ez nem önzés, hanem ez a helyes önszeretet! Ez pedig FŐPARANCS! A 

fiadat bízd Rám! A legtöbb, amit tehetsz, hogy imádkozol érte. De a neveléséről már 

mondj le! Felnőtt embert csak akkor lehet nevelni, ha ő ezt kéri. Ismétlem: te nem 

felelsz a fiadért! 

2. Életed olyan mértékben fog rendeződni, amilyen mértékben változtatod a 

gondolkodásmódodat. Nem véletlenül mondtam azt, hogy gyertek Hozzám, akik az 

élet terhét hordozzátok, és Én megenyhítelek titeket (Máté 11:28). Akkor jössz 

Hozzám, akkor tudom terhedet könnyíteni, ha szíved békéjét nem más megjavulásától 

várod, hanem attól, hogy elhiszed, Én benned élek, éspedig érted élek benned! 

Gondold csak el, milyen lenne az Én életem, ha boldogságom másoktól függne! Nem. 

Az Én boldogságom az, hogy igazságban szeretek mindenkit. Neked is ezt kell tenned! 

3. Amit eddig elmondtam, abban megtalálod az életed megoldását. Nagyon fontos, 

hogy legyen olyan reggeli imád, amelyben kéred magadra Isten áldását. Tudnod kell, 

hogy az Istent szeretőnek minden a javára válik. Az is, amit rossznak tart. Fontos, hogy 

e rosszat ne ő tegye. 

Ha van pár perc komoly reggeli és esti imád, akkor először magadban fog 

rendeződni minden, s ennek természetes következménye lesz az, hogy jótékony 

hatással leszel környezetedre. Azokra feltétlenül, akik jó szándékkal élik az életüket! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

4318. HOGYAN LEHETEK ÖNZETLEN? 

Kérdező: 

1. Az önzéssel nem tudok mit kezdeni. 

2. Sérült gyermekem miattam is vállalta a földi életét? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az önzés és az önszeretet között különbséget kell tudnod tenni. Önző az, aki 

más kárára akar előnyökhöz jutni. Az önszeretet nem más, mint a második főparancs: 

Szeresd felebarátodat, MINT ÖNMAGADAT! Az önszeretet tehát csúcsérték! Akkor 



szereti helyesen önmagát valaki, ha arra törekszik, hogy a szeretetet igazságban, az 

igazságot szeretetben élje meg. Tehát nem buta módon, hanem bölcsen kell szeretni 

másokat ahhoz, hogy az önszeretet Istennek tetsző módon történjék. A szeretés, vagyis 

a jót akarás tartalma ez: senkinek nem ártani, mindenkinek megbocsátani, és segíteni 

ott, ahol erre lehetőség van. Aki erre törekszik, az biztos, hogy leoldja magáról az 

önzés béklyóját! 

2. Gyermeked valóban azt szeretné, ha általa te is tudnál növekedni abban a 

szeretetben, amely az örök boldogságot jelenti a te számodra is. Az a „kereszt”, 

amelyet ő jelent neked, az számodra a Mennyország kulcsa! 

Drága Gyermekem! A földi élet rövid szenvedése nem mérhető ahhoz a csodálatos 

örökkévalósághoz, amely neked is, gyermekednek is olyan igazi otthont, boldogságot 

jelent majd, amelyről most a Földön még csak nem is álmodhattok! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4319. NEM TUDOM FELDOLGOZNI LEÁNYOM HALÁLÁT! 

Kérdező: 

Miért kellett balesetben meghalnia leányomnak? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Annak ellenére, hogy mindenki tudja azt az igazságot, amely szerint mindenki 

halálra váltan születik a Földre, annak ellenére, hogy mindenki tudja azt az igazságot, 

amely szerint a földi életben sokkal több a keserű óra, mint a boldog időszak, annak 

ellenére, hogy mindenki tudja, érzi, tapasztalja a földi élet siralomvölgy jellegét, mégis 

az égetődött be a szívetekbe, hogy a halál, főleg a korai halál az valami nagyon rossz. 

Ennek oka az értelemben és a szívben egyaránt megtalálható. 

Amikor valaki fiatalon meghal, nem arra gondoltok, hogy mennyi szenvedéstől, 

csalódástól, kiábrándultságtól menekült meg, hanem arra a hiányérzetre, amelyet itt 

hagyott maga után köztetek. Szinte soha vagy alig – csak nagyon halványan – jut 

eszetekbe, hogy valójában nem őt, hanem magatokat siratjátok, amikor reá emlékeztek. 

A hit a szívnek a szeme. Mivel legtöbb esetben nem arra használjátok földi 

életeteket, hogy a hiteteket, tehát a szívetek szemét tisztítsátok, erősítsétek, ezért az 

örökéletbe vetett hit nagyon háttérbe szorul olyankor, amikor a halál angyala bekopog 

hozzátok. Pedig az örökéletbe vetett hit az egyetlen forrás, amelyből erőt, vigaszt 

meríthetnétek.  

Bizony igaz, hogy a halál angyala is az Isten angyala, és ha egyszer az Isten 

angyala, akkor csak jó származhat abból, ha ő valakiért eljön, s minket még itt hagy. 

Drága Gyermekem! Egykor örökre együtt lesznek azok, akikben szeretet él! 

Értelmeddel és szíveddel egyaránt törekedned kell arra, hogy olyan reményből tudj 

élni, amely képes eloszlatni életedről a bánatnak azt a felhőjét, amelyet gyermeked 

korai, hirtelen halála sodort lelkedre! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 



4320. MI A TEENDŐM? 

Kérdező: 

1. Férjem embertelenül bánik velem. 

2. Édesanyámról szeretnék tudni valamit! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Emberségesen csak az tud bánni a társával, aki Tőlem, Jézustól, tanul 

emberséget. Az, aki ezt nem teszi, pedig tehetné, nem tartozik azok közé, akitől 

emberséget lehetne elvárni. 

Körülményeidben feltétlenül meg kell látnod azokat az Általam felkínált 

lehetőségeket, amelyek felhasználásával vagy könnyíteni tudsz terheden, vagy olyan 

erőforrást találsz, amely erőforrás növelni tudja erődet. 

Csak olyan emberi kapcsolatnak van értelme, amelyet a kapcsolatok lelke, a 

Szentlélek fűz össze. Ha nem ilyennek éled meg kapcsolatodat gyermeked apjával, 

akkor imádságos várakozásban kell figyelned arra, hogy vagy ki tudj lépni e 

kapcsolatból, vagy be tudjon lépni e kapcsolatodba a Szentlélek! 

Igaz, hogy a földi élet nem Mennyország, de az is igaz, hogy nem is teljesen pokol! 

Ezért az Én, a te Jézusod segítségével a te földi életed is feltétlenül elviselhetővé 

válhat, ha mindketten akarjuk. Én, Jézus, akarom! 

2. Földi édesanyád helyett többet foglalkozz Máriával, égi édesanyáddal! Ő 

megkapta Istentől azt a szerepet, hogy édesanyai leleményességével segíteni tudjon a 

hozzá forduló édesanyákon. Valóban még soha nem lehetett hallani, hogy ő valakit 

magára hagyott volna, aki oltalmát kérte, és nehézségei közepette hozzá fordult 

segítségért. Most, a ti korotokban, különösen sok kegyelmet, segítséget tud nyújtani 

nektek, ha szívből kéritek őt erre! Földi édesanyád egy külön világ, egy külön élet. 

Egykor majd vele is együtt leszel a soha véget nem érő szenvedés-mentes világban, 

tehát az örök boldogságban. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

4321. HALLGASSAK MÉDIUMOKRA? 

Kérdező: 

1. Arra kértél médiumod által, hogy költözzünk föl Pestre. 

2. Hogyan viszonyuljak feleségemhez építő módon? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Vigyázzatok, amikor egy médium az Én nevemben feladatra szólít fel 

benneteket! Az ilyen felszólítás nem Tőlem, Jézustól, szokott jönni! Én csak olyan 

viselkedési formára szoktam felszólítani bárkit is médiumon keresztül, amely 

viselkedési forma megtanulható Tőlem, a te Jézusodtól. Ha valakit költözködésre vagy 



egyéb feladat elvégzésére akarok felszólítani, akkor ezt nem médiumon keresztül 

teszem meg, hanem közvetlenül annak szólok, aki az érintett! 

Vigyázzatok! Nem attól médiumom valaki, hogy azt mondja magáról, hogy Én 

szólok általa. Én, Jézus, a médiumaim által olyan erkölcsi tanácsokat adok, amelyeket 

önmagán kell elvégeznie annak, akinek szól. Ez egészen más, mint valakit közvetett 

módon látni el feladattal! 

A költözködéssel kapcsolatban tehát saját eszedre, és feleséged, barátaid tanácsára, 

beleegyezésére kell figyelned, és így kell felelősséggel döntened! Ha így teszel, akkor 

nem fog hiányozni Lelkem hatása életedből! 

2. Az önszeretet csúcsérték! Ilyen értelemben a feleséged: te vagy! Csak azt mondd 

és tedd vele, amit szeretnél, ha neked is mondanának, veled is tennének mások! Éppen 

a házassági kapcsolat az, ahol a Szentlélek, Aki a kapcsolatok lelke, építeni, buzdítani 

és nem utolsó sorban vigasztalni akarja az egyik házastársat a másik által! 

A házastárs a legalkalmasabb tükör arra, hogy a másik fél saját jó szántából helyes 

önismeretre jusson, és semmiképpen sem arra való, hogy bármelyik fél is alakítani 

akarja saját tükrét, tehát a másikat! Ha van olyan emberi kapcsolat, amelyből 

feltétlenül hiányoznia kell mindenfajta uralkodásnak, parancsolgatásnak, az éppen a 

házastársi kapcsolat! E kapcsolatban az jár jobban, aki jobban képes „meghalni” a 

másikért! 

Megáldalak a SZENTLÉLEKBEN!  « 

4322. JÓL GOMBOLYÍTOM AZ ÉLETEMET? 

Kérdező: 

1. Foglalkozzunk a Földre jövő energiák tárolásával? 

2. Jól tettem, hogy férjemet törekedtem életben tartani? 

3. Karmikus adósságot törlesztünk mindketten? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A Földet érintő energiák közül csak azok a fontosak számotokra, amelyek 

„erkölcsi” energiák. Ezeket az energiákat helyes imákkal és szeretetből vállalt, tehát 

szolgáló szeretet vállalásával lehet és kell is növelnetek nektek, akik Engem, Jézust, 

befogadtatok az életetekbe Irányítónak és Megszabadítónak! Minden más energia 

közömbös erkölcsi, tehát benső békéteket érintő szempontból! 

2. Nagyon jól tetted, amit tettél! Te amellett az élet mellett döntöttél, amely élet a 

te örökéleted szempontjából is örök értékű. Férjed szempontjából, amely nem érinti a 

te örök boldogságodat, csak annyiban örök értékű, amennyiben Hozzám, Jézushoz, 

igazítja a meghosszabbított földi életét. 

3. Igen! Mindketten karmikus adósságaitok ledolgozására kaptatok lehetőséget! 

Emellett lehetőséget kaptatok arra is, hogy Engem, Jézust, jobban megismerve olyan 

újjászületésben legyen részetek, amely újjászületés feltétlen feltétele a mennyek 

országába jutásnak (János 3:3)! 



Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

4323. INFORMÁCIÓT SZERETNÉK KAPNI! 

Kérdező: 

1. Egyik levél válaszánál kimaradt a megszólítás. Miért? 

2. A Szőkefalvi Jelenésre nem kaptam választ. 

3. Valakiről kérem a HANG véleményét. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az általad észrevett hiány oka médiumom figyelmetlensége. Az említett hiányt 

azóta már megszüntette. A Hang 39 következő kiadása már így fog megjelenni. 

2. Az említett jelenéssel kapcsolatban megtalálod a választ 39/4207-ban. 

3. Sem személyekről, sem könyvekről nem szoktam véleményt mondani. Ezt rátok 

bízom! 

Amikor valakinek problémája van saját boldogságát, tehát Istennel való kapcsolatát 

illetően konkrét felvetésben, akkor adok megfelelő eligazítást az illetőnek. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

4324. MÚLTAMRÓL, JELENEMRŐL... 

Kérdező: 

1. Részesültem-e Lélekkeresztségben? 

2. Előző életemről kérek pár gondolatot! 

3. Beteg fiamért naponta imádkozom. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amely kitörölhetetlenül bele vésődik 

annak emlékezetébe, aki ezt átéli. 

Mivel a földi ember értelem, akarat és érzelem, ezért az, aki élő hittel befogad 

Engem, Jézust, a lelkébe, s ezt azzal igazolja, hogy érdeklődési iránya szinte 

állapotszerűen Felém irányul, az feltétlenül elindult a Lélekkeresztség útján. Tehát nem 

az a Lélekkeresztelt, aki ezt vallja magáról, hanem az, aki a Lélek gyümölcseivel ezt 

igazolja is kifelé (Gal. 5:22-23). 

Bízd a Szentlélekre azt, hogy mikor igazolja számodra az érzelem bázisán is, hogy 

Lélekkeresztelt vagy! Mindenki megkapja ezt, aki tudja, hogy van ilyen, és hisz abban, 

hogy benne élek! 

2. Előző életeidről elég azt tudnod, amit itt és most tudomásul kell venned, hogy 

felvállald előző életeid megjavítását. Azok a nehézségek, megkötözöttségek, amelyek 

beárnyékolják életedet, azt a célt szolgálják, hogy ráébresszenek karmikus adósságaid 

törlesztésére, vagyis arra az önnevelésre, amelyet más helyetted elvégezni nem tud. 



Mindenki felismerheti előző élete gubancait, ha komolyan veszi azt a gondolkodás-

átalakítást, amelyre Márk 1:15-ben felszólítást kaptatok. 

Ne azon gondolkodj tehát, hogy ki voltál, hanem azt vedd észre jelen hibáid 

nyesegetése közben, hogy milyen voltál! Vagyis arra törekedj, hogy olyan légy, aki 

Engem, Jézust, mint utat vállal az Általam elmondott és elétek élt új parancs 

megvalósítására (János 13:34). 

3. Nagyon jól teszed, ha beteg fiadért imádkozol! Imáid lényege ne arra irányuljon, 

hogy Engem agitálj, hanem arra, hogy önmagadat és őt is Nekem felajánld! A többit 

bízd Rám! Hidd el, hogy Én, Jézus, jobban szeretem fiadat, mint te, és még imáidtól 

függetlenül is mindent megteszek azért, hogy ő is rálásson arra, hogy be van írva a 

neve a mennyben! Az érte mondott imáidra tehát főleg neked van szükséged, hogy 

megtaláld szívbékédet! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4325. KÖRÜLMÉNYEINK DÖNTŐEK LEHETNEK BENSŐ VILÁGUNKRA? 

Kérdező: 

A második stáció magyarázata (156-dik válasz). 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Soha nem zúgolódnak azok, akik elhiszik, hogy az Istent szeretőnek minden a 

javára válik! 

Ne körülményeitek megváltoztatására törekedjetek, hanem önmagatok 

gondolkodásának átalakítására úgy, ahogy Márk 1:15-ben kértelek benneteket erre. 

Kétségtelen, hogy a világtörténelemben az Én szenvedésem és kereszthalálom volt a 

legkegyetlenebb körülmények egyike. Ennek ellenére Én, Jézus, nemcsak nem 

zúgolódtam ez ellen, hanem úgy nyilatkoztam erről, hogy számomra ez volt a 

legfontosabb (Lukács 24:26). 

Higgyétek el, hogy azok a körülmények, amelyekről nem tehettek, olyan tükrök, 

amelyek helyes önismeretre segítenek benneteket. Ez nem jelenti azt, hogy ne tegyetek 

meg mindent azért, hogy azok a körülmények, amelyekről tehettek, ne legyenek a 

legemberségesebbek. Igen! Az Én, a te Jézusod szíve vágya az, hogy az az Isten 

országa, amely Általam és Velem megjelent a Földön, minél több ember számára 

legyen minél megtapasztalhatóbb. De a hangsúly mindenképpen azon a gondolkodás-

átalakításon van, amelyre felszólítottalak benneteket, és semmiképpen sem a 

zúgolódáson. Az, aki zúgolódik a rossz körülmények miatt, ahelyett, hogy tenne ellene 

valamit, önmagának is, másoknak is csak megnehezíti a földi életet. Zúgolódások, 

forradalmak még senkinek sem hozták meg azt a szívbékét, amely a Földön elérhető 

boldogság másik neve, és amelyet csak belülről, gondolkodásotok megváltoztatásával, 

tehát helyes önismerettel, bűnbánattal lehet megszerezni. 

A nehéz körülményekben elmondott hálaima arról tesz tanúságot, hogy valóban 

HITBŐL él az ilyen lélek! 



Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4326. MIT VÁRHAT AZ ÖNZŐ EMBER A JÖVŐTŐL? 

Kérdező: 

Mi lesz az önző emberrel? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Te végső soron azt kérdezed tőlem, Jézustól, hogy mi lesz azokkal, akik saját 

eredeti bűnükben érzik jól magukat a földi életben. Erre válaszom tömörem ez: 

ELKÁRHOZNAK! 

Az elkárhozás egy olyan kegyetlen állapotot jelent az örökéletben, amely állapot 

részben kimondhatatlan szenvedést jelent, részben pedig egy új lehetőséget arra, hogy 

az, aki ilyen helyzetbe hozta magát, megtérjen. E megtérés egyáltalán nem 

szükségszerű! Mindenki dönthet szabadon! E szabadság VALÓDI a választási 

szabadságot illetően. 

Bizony nem kevesen vannak olyanok, akik kimondhatatlan sokszor döntenek az 

ellen, hogy boldogságukat Tőlem, a megtestesült Igének befogadása által vállalják. 

Ezek a „megrögzöttek”, akik a Szentlélek elleni bűnben vannak, mérhetetlen 

szenvedéseket vállalnak magukra – amint a sportolók, akik pillanatnyi elsőségük 

érdekében kimondhatatlan szenvedést, önmegtagadást, áldozatot vállalnak – hogy 

éhségüket némileg képesek legyenek csillapítani. Igaz, egyszer, sok-sok szenvedés és 

csalódás után, ők is meg fognak térni! 

Arra kérlek téged, hogy mielőbb vállalj Engem, mint UTAT! Ez lényegében nem 

más, mint annak az új parancsnak a vállalása, amelyet földi életemben szeretetem 

kiáradásakor így fogalmaztam: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! 

Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást!" (János 13:34). 

Arra kérlek szeretettel, hogy e parancsom szerint igyekezz élni! Erre csak akkor 

leszel képes, ha rendszeresen olvasod az evangéliumaimat! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

4327. ÁLLHATATOS SZERETNÉK LENNI! 

Kérdező: 

Hogyan tudom biztosítani a magam számára azt az állapotot, amelyet megtaláltam? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Érzelmeket konzerválni nem lehet, de igenis lehet azt a látást, amely 

megegyezik evangéliumaim tartalmával. Ezért arra kérlek szeretettel, hogy törekedj 

egyre jobban megismerni Engem, Jézusodat, az evangéliumaim alapján. Nagyon 

fontos, hogy evangéliumaimat a józan ész határán belül úgy értsd, ahogy ott le van 

írva. 



Bizony vállalnotok kell a rangsorolást a Bibliában, ha azt akarjátok, hogy rend 

legyen a fejetekben és a szívetekben egyaránt! Sajnos, ezt egyetlen speciális hitet 

képviselő felekezet sem fogadja el, hanem a Biblia minden kijelentését egy kalap alá 

véve kimazsolázza a Bibliából neki tetsző mondatokat. Így a különböző vallások – 

mint csalik az ördög horgán – nem közelebb, hanem egyre távolabbra visznek 

benneteket Tőlem, Jézustól! 

Én, Jézus, nem azért jöttem a Földre, hogy a sok vallás mellé egy másikat állítsak! 

Azért jöttem közétek, hogy elmondjam, és elétek éljem azt, milyen is egy igazi ember! 

Sem szertartásokkal, sem különböző eufórikus érzelmi hatásokkal nem lehet 

helyettesíteni azt az utat, amellyel azonosítottam Magamat! (János 14:6) E részből 

világosan kitűnik, hogy saját magatartásom átélését kívánom tőletek! (A senkinek nem 

ártást, a mindenkinek megbocsátást és a szolgáló szeretés magatartását!) Azt az új 

parancsot, amelyet megfogalmaztam a János 13:34-ben, semmivel sem lehet 

helyettesíteni. 

Én, Jézus, nem úgy vittem fel bűneiteket a keresztre, ahogy azt sokan elképzelik. 

Úgy vittem fel, hogy ezzel ti is lehetőséget kaptatok az Én, a te Jézusod sorsában való 

részesedésre. Gondoljatok a Tőlem kapott tanításra: „Nem nagyobb a szolga uránál. Ha 

tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak." (János 15:20). Bizony nem lehet 

különb a tanítvány mesterénél! Aki úgy gondolja, hogy Én, Jézus, helyette megtettem 

valamit, az nagyon téved! Veletek és értetek mindent, de helyettetek semmit! Ez akkor 

is igaz, ha Pál apostolom leveleiből mást olvastok ki! Ne áltassátok magatokat! Ne, 

mert abból csak vallásháborúk fognak keletkezni, és nem az az egység, amelyért Én, 

Jézus, imádkoztam (János 17:11 és 21). 

Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy befogadjatok Engem (János 14:23), és hogy 

Én, Jézus, a ti körülményeitek között tudjam élni a nem ártás, a megbocsátás és a 

másokon segítés, tehát a szolgáló szeretés életét mindaddig, amíg ennek a ti 

világotoknak a létezése tart. 

Arra kérlek szeretettel tehát, hogy az evangéliumaim olvasása kapcsán alakítsd át 

gondolkodásodat úgy, ahogy azt ugyancsak az evangéliumaim alapján elvárom tőled. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!  « 

4328. BOLDOGSÁGRA VÁGYOM! 

Kérdező: 

1. Melyik magyarországi kiadót válasszam? 

2. Lesz-e elég időm terveim megvalósítására? 

3. Szeretnék nagyon boldog lenni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nincs olyan kiadó a világon, amelyik ne törekedne arra, hogy saját érdekeit is 

szolgálja. Pontosan ezért nem nevezhetek meg egyetlen kiadót sem. Bármelyik 

választása egy bizonyos értelemben rizikó! Neked kell eldöntened tehát, hogy melyik 



kiadóval és hogyan egyezel meg. Rám, mint választóra, nem hivatkozhatsz egyik 

kiadóval kapcsolatban sem! E téren mindenképpen tiéd a felelősség! 

2. Az mindenképpen biztos, hogy olyan terved megvalósításához, amely az Isten 

akaratával szinkronban van, lesz időd. Nagyon fontos, hogy soha ne tedd terveid 

megvalósítását Isten akaratának megvalósítása elé! Neked naponta meg kell tenned azt, 

amit jónak látsz! A többit bízd Rám! Ha ezt teszed, akkor béke lesz a szívedben, 

függetlenül a következményektől, függetlenül az eredménytől. Ha nem ezt teszed, 

akkor mindenképpen tele leszel feszültséggel, szorongással, félelemmel. Hidd el, hogy 

Isten akaratának pillanatnyi megvalósítása az, ami a legfontosabb! Senki nem lehet a 

jövőjét illetően boldog anélkül, hogy a jelenét illetően boldog ne legyen! 

3. Drága Gyermekem! Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel pontosan arra 

teremtettelek, hogy véget nem érően növekedj a boldogságban, vagyis abban az 

állapotban, hogy Isten boldogságában egyre jobban részesülj! A boldogság a 

szeretetnek, örömnek és a Szentlélekben való békének egy olyan állapota, amelyben a 

fejlődésnek nincs határa. Tehát a fejlődés irányában végtelenre nyitott! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

4329. CSODÁS A KAPCSOLATOM ISTENNEL! 

Kérdező: 

1. Sok csodálatos élményben van részem. 

2. Imáimat látványosan meghallgatja az Úr. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az élmények olyan eszközök, amelyek pozitív és negatív irányban egyaránt el 

tudják vinni a lelket. Erkölcsi értéküket tehát nem önmagukban hordják, hanem attól az 

iránytól, amely felé viszik azt, aki az élményt átélte. 

Egy élmény akkor pozitív, ha abban segít, hogy napi feladataidat ne csak elvégezd, 

hanem minél nagyobb szeretettel végezd el. Akkor mondható negatívnak egy élmény, 

ha a napi feladatoktól, azok jól elvégzésétől elvonja az élmény átélőjét. 

Mint tudod, a TÍZ PARANCS nem tíz élményt, hanem olyan tíz isteni kívánságot 

ír elő, amelyeket végre kell hajtani. Az az új parancs is, amelyet Én, Jézus, szeretetem 

legnagyobb kiáradásakor elmondtam nektek (János 13:34-ben), szintén nem valami 

élményre teszi a hangsúlyt, hanem arra, hogy soha ne ártsatok senkinek, hogy mindig 

megbocsássatok mindenkinek, és végezzetek szolgáló szeretetet ott, ahol erre lehetőség 

adódik. Vagyis annak az ÚTNAK a vállalását kértem tőletek, amely úttal 

azonosítottam Magamat (János 14:6). 

Van aztán az élményeknek olyan szerepük is, hogy olyankor, amikor a lélek 

fejlődése elfárad a küzdelemben, ezekre az élményekre visszaemlékezve erősödjetek 

abban a hűségben, amely örök boldogságotoknak feltétlen feltétele (Máté 10:22). 

2. Nagyon fontos, hogy higgyetek imáitok erejében! Az élő hittel mondott imádság 

valóban „hegyeket mozgat”! Nagyon okos, ha kérő imáidhoz hozzá teszed e kis 



mondatot: „akaratod szerint!” Ez azért fontos, nehogy úgy hangozzék kérő imátok, 

mintha saját akaratotok megvalósítását jobbnak tartanátok Isten akaratának 

megvalósításánál. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

4330. CSAK A BIBLIA SZENTÍRÁS? 

Kérdező: 

1. Név szerint miért csak a Biblia nevezhető szentírásnak? 

2. Valóban tud olvasni valaki mások karmájából? 

3. Bizonyos találkozások után megfájdul a fejem. Miért? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Maga az emberi természet is „szentírás”. Isten mindent beleírt a saját képére és 

hasonlatosságára teremtett ember természetébe, ami szükséges a benső béke 

megteremtéséhez, vagyis a boldogsághoz. Ezt tételesen is megfogalmazta a mózesi 

KŐTÁBLÁN. Igaz, hogy ezt a megsérült emberi természetetek a tükör által 

homályban látás területén, tehát a Földön, gyakran félremagyaráz. Én, Jézus, azért is 

jöttem közétek, hogy a természetetekbe írt isteni kinyilatkoztatást beteljesítsem, és 

nektek új parancsként elétek tárjam (János 13:34). 

Minden olyan gondolat, kijelentés, írás, amely szinkronban van 

evangéliumaimmal, szentnek nevezhető. Az általad nagyon értékelt írás is csak 

annyiban szent, amennyiben igaznak bizonyul evangéliumaimhoz mérten. Én, Jézus, 

mindent átadtam nektek, amire szükségetek van! E „mindent” nem lehet felülmúlni 

(János 17:14)! 

2. Ne legyetek hiszékenyek! A hiszékenység babonaságot eredményez. A 

babonaság pedig a bálványimádás egyik formája. 

Tanácsot csak attól fogadj el, akitől te kérsz tanácsot akár múltadat, akár jelenedet, 

akár jövődet illetően. 

Ma sokan mondják látónak magukat. Ha Én, Jézus, azt akarom, hogy valaki 

önmagára vonatkozóan valamit lásson, halljon, akkor azt közvetlenül annak mutatom 

meg, mondom el, akire vonatkozik. Ha pedig valaki azt mondja, hogy ő lát vagy hall 

valamit rád vonatkozóan, akkor látásának, hallásának tartalma feltétlenül 

alátámasztható legyen evangéliumaimmal. Én, Jézus, tehát valóban elmondtam nektek 

Atyám üzenetét számotokra. Az pedig, amikor valaki arról beszél, hogy neki milyen 

rendkívüli tulajdonságai vannak, enyhén szólva, mindig gyanús! 

A HANG médiumom által sem tesz mást a Szentlélek, mint evangéliumaim 

tartalmát személyetekre, körülményeitekre alkalmazva épít, buzdít és vigasztal 

benneteket. 

3. Nem mindenki reagál azonos módon különböző sugárzásokra. Főleg az 

élőlények sugárzása kezelhetetlen. 



Csak azt tudom ajánlani, hogy esetenkénti fejfájásodból ne következtess elítélő 

bírálatot senki irányában. 

Ha kéred angyalaimat, akkor azok nagyon tudnak segíteni az ártó szellemi erők 

sugárzásának kivédésében. De te ne mondj elítélő nyilatkozatot senkiről akkor sem, ha 

valakiről úgy érzed, hogy rossz hatással van rád! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZAN realitás LELKÉVEL!  « 

4331. MAGAMRÓL, ENYÉIMRŐL... 

Kérdező: 

1. Mit keresek még itt a Földön? 

2. Helyesen szeretem gyermekeimet? 

3. Ateista férjem van. Jó ember. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A Világmindenség nagy egészének te olyan fontos része vagy, mint egy 

hatalmas gépezetben egy piciny fogaskerék, amely nélkül az egész gépezet szinte nem 

tudna mit kezdeni magával. Nem arról van szó, hogy nélküled megállna a 

Világmindenség, hanem arról, hogy nélküled nincs Világmindenség! Amikor azt 

mondjátok, hogy senki sem nélkülözhetetlen, akkor ti csak a felszínt látva 

mondhatjátok ezt. Isten egyetlen szellemi lényt sem teremtett fölöslegesnek! 

Kétségtelen, hogy a Földön nem áll meg az élet olyankor, amikor valaki meghal. De a 

Világmindenségből senki nem léphet ki a halálával sem! Ott mindenki mérhetetlenül 

fontos. 

Ha nem tudod megfogalmazni magadnak azt, hogy miért kellett eddig élned, miért 

történtek veled azok az események, amelyek történtek, ezeknek akkor is isteni méretű 

fontosságuk volt, van és a jövőben is lesz! Neked csak az kell legyen a fontos, hogy 

reggeli imádban vágyaidat, képességeidet és lehetőségeidet megfelelően felmérd, 

ezeket törekedj szinkronba hozni, és kérd életedre áldásomat. Ha ehhez még angyalaim 

segítségét, oltalmát is kéred, akkor mindent megtettél azért, hogy értelmesen induljon 

el számodra az előtted álló nap. Ha este visszanézel az elmúlt napra, biztosan fogsz 

találni olyan perceket, órákat, amelyekért joggal adhatsz hálát. Fontos tehát tudnod, 

hogy hiábavaló szellemi élet nincs sem égen, sem Földön! 

2. Akkor szereted helyesen családodat, ha akkor és ott segítesz nekik, amikor és 

ahol valóban rászorulnak arra, hogy tisztábban lássák feladatukat. De feladatuk 

elvégzését nekik kell teljesíteniük! Bűnrészes az, aki helytelen szeretetből megteszi 

más helyett azt, amit az illetőnek kellene megtennie. Ahogy iskolás korban nem segíti 

gyermekét az a szülő, aki a gyermek leckéjét megcsinálja, úgy később sem szabad 

„segítés” címén megtenni más helyett azt, ami az ő feladata. Mindenkinek meg kell 

tanulnia, hogy ő felel döntéseiért, cselekedetei következményeiért. Sem átvenni, sem 

áthárítani nem szabad a felelősséget! 



3. Neked nem feladatod férjedet hitre téríteni. De igenis feladatod az, hogy minél 

többet és minél jobban vegye észre azt a benned lévő Mennyországot, amelyet az Én, a 

te Jézusod jelenléte hoz létre benned! 

Az emberi együttlétben a boldogság nem más, mint a különbözőségek dinamikus 

harmóniája. Ezt a lelkiállapotot az Én benned történő hazataláltságom öröme – a te élő 

hited által – feltétlenül képes biztosítani benned! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

4332. KAPHATOK ÜZENETET A MÁSVILÁGBÓL? 

Kérdező: 

Hogy van anyukánk, és mit üzen nekünk? 

HANG: 

 » Drága Gyermekeim! 

Anyukátok hogylétéről sokat nem mondhatok nektek. Amikor Én, Jézus, a Földön 

jártam, akkor sem mondtam sokat azok életéről, akik már nincsenek köreitekben. Azért 

nem mondhattam sokat erről, mert részben nem ettől függ, hogy ti hogyan 

viszonyultok Istenhez, részben pedig azért, mert pontos képet nem lehet adni emberi 

szavakkal ezek lelkiállapotáról. 

Legyen hát elég az, hogy egyszer szeretetben feltétlenül találkozni fogtok 

anyukátokkal, és ez a találkozás úgy hozzá fog tartozni örök boldogságotokhoz, hogy 

annak már soha többé nem lesz vége. 

Fontosnak tartom azonban, hogy felhívjam figyelmeteket égi édesanyátok, Mária, 

üzeneteire, amelyeket minden hónapban közöl Medjugorjében a világgal. Minden 

édesanya a világon, így a ti anyukátok is, teljesen azonosul ezekkel az üzenetekkel. 

Ezeknek az üzeneteknek lényege az, hogy rendszeresen imádkozzatok, éspedig 

odafigyelve arra, amit ima által mondotok. Törekedjetek egyre jobban megismerni 

Engem, Jézust, és törekedjetek arra, hogy soha ne ártsatok senkinek, tudjatok mindig 

megbocsátani mindenkinek, és segítsetek ott, ahol csak tudtok. Így egy kis 

Mennyország, égi béke lesztek a Földön! 

Nagyon szeretlek benneteket, és megáldalak a JÓSÁG LELKÉVEL!  « 

4333. JÉZUSI TAPASZTALATRA VÁGYOM! 

Kérdező: 

1. Saját utamon járok-e? 

2. Szeretném jobban megtapasztalni Jézus segítségét! 

3. Csendet és békét szeretnék magamban és magam körül! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Mindenképpen a saját utadat járod. A napi feladataid adottak. Azért ébredsz fel 

mindennap, hogy növekedj abban az istenismeretben és szeretetben, amire teremtve 



lettél. A téged állandóan irányítani akaró Szentlélek nem a rendkívüliségnek, hanem a 

RENDNEK a Lelke! Ezért reggeli imáidban mindenkor képes vagy átlátni napi 

teendőidet, s képes vagy arra is, hogy elhatározd magad arra az odaadottságra, amely a 

szeretetben való növekedésnek a másik neve. 

2. Amíg arra teszed a hangsúlyt, hogy minél jobban megtapasztald az Én 

szeretetemet, segítségemet, addig nem sokat tudok veled kezdeni. De ha arra teszed a 

hangsúlyt, hogy Én, Jézus, egyre jobban megtapasztaljam a te szeretetedet, akkor 

csodálatos világba tudlak vezetni téged. 

Én, Jézus, kérek tőled hitet és szeretetben való növekedést. Ne te várj el Tőlem 

ilyet. Majd a mennyek országa, majd az örök boldogság lesz az a „terület”, amelyben 

kimeríthetetlenül meg tudod tapasztalni irántad való szeretetemet. A Földön neked kell 

ezt Irántam egyre tökéletesebben kimutatnod! Ez jelenti azt, hogy az IGAZ a HITBŐL 

él. Ezt kérem Én tőled, erre kell neked igent mondanod naponta! 

3. Ritkán adódik olyan lehetőség, hogy körülményeidben csendet, békét tudj 

találni. De ez nem is tartozik a lényeghez. A lényeghez az tartozik, hogy benned 

mindenkor béke legyen. Ezt a békét bizonyos értelemben valóban meg kell teremtened. 

Erre képes is vagy az Én, a te Jézusod segítségével. Igen, mert Én, Jézus, benned 

boldogító módon jelen vagyok, és ez a boldogító magatartásom annyiban realizálódhat, 

amennyiben ezt elhiszed Nekem. Pontosan erre utaltam az előbb, amikor azt mondtam, 

hogy ne te kérj Tőlem, hanem Én kérek tőled hitet. 

A hitben élés a léleknek olyan életállapota, amelyben növekedni, kevesbedni 

egyaránt lehet. Az növekszik, aki mivel elhiszi azt, hogy az Istent szeretőnek minden a 

javára válik, ezért olyankor is hálát ad Istennek, amikor a világ fiai, a hitetlenek 

zúgolódással akarnak könnyíteni magukon. Tehát az a törekvés, amely arra irányul, 

hogy mindenért hálát tudj adni, ez az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy növeld 

magadban azt a hitet, amelynek másik neve a Nekem, a te Jézusodnak, való odaadásod. 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4334. MIÉRT KELLETT MEGSZÜLETNEM? 

Kérdező: 

1. Ki vagyok én, és miért születtem a Földre? 

2. Miért nem tudhatom meg, hogy ki voltam előző életeimben? 

3. Boldog-e anyai nagyapám? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Neked adott válaszom már a negyvenedik HANG-könyvben fog megjelenni. E 

kérdésedre adott válaszomat tehát már többször is elmondtam, mert többen is föltették 

már Nekem ezt a kérdést. Itt most csak tömören összegzem a már eddig elmondottakat. 

Arról nem tehetsz, hogy Isten téged szellemi lénynek teremtett. De azt már az Isten 

sem tudta megtenni, hogy beleegyezésed nélkül megossza veled saját boldogságát. 

Tehát azt az életállapotot, amire teremtett. Miután, nagyságod tudatában, Neki ellent 



mondtál, ennek következtében értelmed elhomályosult, akaratod pedig önzésbe 

rögzült. Te ezt észrevéve, nagyon megbántad a negatív döntésedet. 

Isten szeretete nem változott meg irányodban. Isten ígéretet tett arra, hogy – 

anyaggá sűrítve a létet – leszülethess a Földre, s ott – mivel Isten is lejön, testet ölt Ő is 

Bennem, Jézusban; s minden rászorulóban itt maradva – neked és minden bűneit 

megbánt, a gondolkodás-átalakítást önként vállaló ember számára, tehát a te számodra 

is – mert te is megbántad negatív döntésedet – lehetővé teszi azt, hogy visszaszeresd 

Őt, vagyis szeress Engem, Jézust, azáltal, hogy törekszel senkinek nem ártani, 

mindenkinek megbocsátani, és segíteni ott, ahol erre alkalom kínálkozik. Ha ezt 

teszed, akkor Lelkem által újjászületésben részesülsz, s így Isten végtelen boldogsága 

már örökre biztosított lesz számodra (János 3:3). Tehát addig kell újra születned, amíg 

ezt az újjászületést át nem éled. Lelkem által mindenki részesül ebben, aki az Általam 

megkívánt gondolkodás-átalakítást vállalja (Márk 1:15). 

2. Mivel a gondolkodás-átalakítás vállalásának, tehát a megtérésnek befolyásolás 

mentesnek, vagyis teljesen szabadnak, mástól meg nem határozottnak kell lenni – ilyen 

voltál elindulásodban is, amikor elbuktál – ezért csak azokat a terheiteket tudhatjátok 

segítségemmel leoldani magatokról, amelyek akadályoznak benneteket boldogságotok, 

benső békétek, hazataláltságotok örömének elérésében. Vagyis az önzésnek és a 

felelősség nem vállalásának különböző megnyilvánulásait. 

3. Konkrét választ azért nem adhatok kérdésedre, mert ha azt mondom, hogy ő már 

újjászületett, akkor ez csökkentheti az érte mondott imáid intenzitását. Ha azt mondom, 

hogy még nem született újjá, ez pedig növelheti benső nyugtalanságodat e téren. Ezért 

azt mondom, hogy egészen biztosan el fog jönni az az „idő”, amikor az örök 

boldogságban mindenki és vég nélkül együtt lesz szeretteivel. Szeress imádkozni! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

4335. ÜDVÖZÜLHET-E APÁM IS? 

Kérdező: 

1. Apám esténként a rossz lelkiismerete miatt kiabál? 

2. Igazat mondott elhunyt testvérem és anyám álmomban? 

3. Megbánja vétkeit apám valaha? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Ha valaki kiabál, és te nem tudod eldönteni, hogy miért teszi, akkor ezt nem 

Tőlem, Jézustól, kell megkérdezned, hanem tőle. Én nem tárhatom fel senki előtt 

mások benső világát. A te benső világodat sem tárhatom fel mások előtt. Ezért bízhatsz 

Bennem! Ezért mindenkor őszinte lehetsz Hozzám! 

2. Ha pontosan leírod, hogy te mit hallottál elhunytjaidtól, akkor tudok konkrét 

választ adni kérdésedre. De így, hogy te tudod, de nem fogalmazod meg Előttem, ezt 

nem tehetem meg, mert válaszommal visszaélésre adnék alkalmat neked. 



3. Egyszer biztosan megbánja mindenki a vétkét, tehát apád is. Előbb-utóbb 

mindenki rádöbben arra, hogy a vétek nem boldogítja a vétkezőt. Ezért mondhattam 

egykor, hogy halálom után majd mindeneket Magamhoz vonzok (János 12:32). Az 

időpontot természetesen senki sem tudhatja előre, mert megtérésetek csak szabad 

döntés alapján lehetséges. Senkit nem lehet megtérésre kényszeríteni! 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

4336. DEPRESSZIÓS VAGYOK 

Kérdező: 

1. Visszatérő depresszióban szenvedek. Nincs erre gyógyszer? 

2. Mióta közel kerültem Istenhez, több istenélményem is volt. 

3. Nagyon ki akarnak használni egyesek. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A depresszió nem bűn, hanem betegség. Más dolog az, hogy minden testi 

betegség a Földön valaki valamikori bűnének következménye. Bűn és betegség nélkül 

csak a mennyek országában élhetnek a szellemi lények. A Földön valamikor élt 

emberek ott úgy élnek, mint Isten angyalai (Máté 22:30). 

A depresszióból is csak az igazság szabadíthat meg. Ezért pozitív módon úgy 

tehetsz ellene, ha komolyan átgondolod, hogy te Istent szerető vagy, tehát minden csak 

a javadat szolgálhatja. Negatív módon pedig úgy, hogy átgondolod, menyire rosszul 

fognak járni azok, akik nem Istent szeretők. Csak a felszínen, tehát a látszat szintjén 

tűnik úgy, hogy a rosszak jól járhatnak, a jók pedig rosszul. Valóban komolyan, 

életszerűen el kell hinned, hogy te a Győztes oldalán állsz! Óriási különbség van a hit 

és a hiszékenység között. Ne légy hiszékeny! Az okosság és az óvatosság még a 

látszatra legjobb baráttal szemben is kötelező! Aki nem ehhez tartja magát, az 

valójában nem bárány, hanem birka. 

2. Éppen istenélményeid igazolják azt, hogy depressziód alapja csupa képzelgés! 

Igen, mert te mindenképpen csak jól járhatsz! Igen, mert az Isten a helyes szeretet 

körén belül MINDENHATÓ! Igen, mert van Gondviselőd, tehát komoly gondod nem 

lehet! 

Az élményekre való emlékezés képes mindenkor erősíteni azt a hitet, amely által a 

legfőbb jóra, a benső békére képes eljutni az, aki nem hiszékeny, hanem hívő. 

3. Pontosan azért nagyon fontos az okosság és az óvatosság, mert bárányként éltek 

a farkasok között! Bizalmat soha ne előlegezz meg senkinek! Csak annyira bízz 

bárkiben, amennyire méltónak tette magát erre! Még Isten sem kér megelőlegezett 

bizalmat senkitől! Mindenkinél előbb igazolja azt, hogy érdemes Benne megbízni, és 

csak ezután kér tőletek hitet, bizalmat! 

Reggelenként kérd őrangyalodat, hogy segítsen neked abban, hogy Isten iránti 

hűségedhez mindenkor meglásd azokat az erőforrásokat, amelyek feltétlenül jelen 



vannak, és a te erőd – mivel hiszel Istenben – nem kevesebb, mint Isten ereje, tehát 

kimeríthetetlen! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4337. VALAMIT A SZELLEMVILÁGRÓL 

Kérdező: 

1. Nem tudom feldolgozni fiaim gyors elvesztését. 

2. Lehet olyan, hogy egy szellem valakinek a helyét elfoglalhatja? 

3. Álmomban halott férjem elküldött egy gödörből. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Feltétlenül ápolnod kell magadban azt, hogy fiaiddal, férjeddel és minden 

elhunyttal egyszer találkozni fogsz az örök boldogságban. Nem üres szavakat 

mondtam akkor, amikor ígéretet tettem arra, hogy földi életem után egyszer mindenkit 

Magamhoz vonzok (János 12:32). 

Az örökkévalósághoz képest az, amit időnek neveztek, szinte semmiség! Ne azon 

bánkódj hát, hogy miért és hogyan hunytak el szeretteid, hanem vigasztaljon meg az a 

tudat, hogy Isten szerető jósága mérhetetlenül felülmúlja a ti emberi elképzeléseteket! 

Ezzel a kimondhatatlan szeretettel szinkronban van az, hogy mindenkinek, 

amennyire szükséges, lehetősége van a halála után is arra, hogy csiszolja önmagát. 

Természetesen minél jobban elhanyagolta ezt a földi életében, annál több csiszolódásra 

szorul. Ti, földi emberek, imáitokkal szeretet-szolgálataitokkal sokat tudtok segíteni e 

téren egymáson. 

2. Lehet olyan, hogy valaki abban a hitben él, hogy egy szellemnek is szüksége van 

helyre. De a valóságban ez nem így van! Ha valaki tehát ilyen tévhitben él, nem kell 

vele vitába szállni! Nem attól lesz nagyobb szeretete valakinek, amit hisz, hanem attól, 

ahogy Engem, Jézust, befogad az életébe! Az a jó, ha valakinek a hite és az Engem 

befogadás egybeesik. Ezt fejeztem ki e szavakkal: „Új parancsot adok nektek: 

Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást!" 

(János 13:34). 

3. Álmodban férjed engedélyt kapott arra, hogy tudassa veled: most valóban csak 

jót akar, segít neked! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4338. AZ ÖNURALOM FONTOSSÁGA 

Kérdező: 

1. Mi a különbség a szellem és a lélek között? 

2. Aki nem aszkéta, hogyan tud uralkodni testi vágyain? 

3. Miért vannak hol szép, hol szörnyű álmok? 



HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. A Földön az embert testben lévő szellemi léleknek szoktátok nevezni. Azokat az 

élőlényeket, amelyek benépesítik az ember alatti világot, olyan testben lévő lelkeknek 

lehet mondani, amelyeknek – mivel szellemmel nem rendelkeznek – a lelke a faj- és 

önfenntartási ösztönüket élteti. Ezért abban a pillanatban, amikor ezek az ösztönök 

megszűnnek működni, lelkük léte értelmét veszti. 

Örökélete tehát csak a szellemi léleknek van. Igen, mert a szellemi lélek a földi 

testben sem csupán lenni és szaporodni akar, hanem boldog akar lenni! Ez a vágya 

pedig megmarad a testi ösztönök megszűntével is. A testben élő szellemi lélek boldog 

csak azáltal lehet már a Földön is, ha hisz abban, hogy élheti azt a jót, amit soha nem 

kell elveszítenie. Vagyis mindig tud szeretni! 

2. Aszkézisre mindenkinek szüksége van! Az értelemmel és akarattal rendelkező 

lények mindenkor képesek lelkiismeretük szerint cselekedni! Ez jelenti azt, hogy Én, 

Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel mindenkiben benne vagyok boldogító módon, 

vagyis senkit nem engedek erején felüli kísértésbe esni! 

3. Álmaitok gyakran elfojtott kedélyállapototokról adnak tudósítást. Ez pedig 

nagyon hullámzó lehet! Tudnod kell, hogy az álom állapota nem tartozik az erkölcsi 

rendbe. Vagyis álom-állapotban se jó, se rossz nem lehet senki. Ezért igaz az a 

mondás, hogy aki alszik, az nem vétkezik. Hacsak azáltal nem, hogy olyankor alszik, 

amikor nem szabadna aludnia! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

4339. SKIZOFRÉN VAGYOK 

Kérdező: 

Bátorítást, erősítést kérek! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Mint tudod, Rajtam nem múlik semmi! Minden azon múlik, hogy valóban 

elhiszed-e azt, hogy benned felszabadító, békét adó, tehát boldogító módon élek. Ezt 

akkor hiszed valóban, ha ezt megtapasztalásod ellenére hiszed! 

A megtapasztalás egy olyan felületi szint, amely könnyen becsap benneteket! Ha 

egy robogó vonat utolsó peronján visszatekintve nézed a síneket, akkor azt látod, hogy 

azok egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Ezt tapasztalod! De a valóság az, hogy ez 

nem így van! Ha távolról nézel egy tárgyat akkor kisebbnek látod, mint amikor 

közelről szemléled azt. Ezért mondom, hogy nem a megtapasztalás ad valós képest a 

dolgokról, főleg a benső békét jelentő dolgokról, hanem a HIT! 

Hinned kell szavaimban! Hinned kell abban, hogy te a Győztes oldalán állsz, és 

hinned kell abban, hogy e téren nem a „megtapasztalásaidban” van az igazság, hanem 

a HITEDBEN! Az igaz a HITBŐL él (Róm. 1:17)! 



Ne ti kérjetek hitet Tőlem, Jézustól, mivel Én, Jézus, kérek hitet tőletek! A HIT 

olyan szeme a szívnek, amelynek tisztítása, erősítése, növekedése tőletek függ! A hitet 

úgy lehet növelni, hogy úgy kell élned, mintha hinnél! 

Arról légy meggyőződve, hogy senki nem szeret téged úgy, mint Én, Jézus! Ha ezt 

elhiszed, akkor hiteddel föléje tudsz emelkedni annak a pszichikai 

„megtapasztalásnak”, amely hited fölé akar emelkedni. 

Az általad említett pszichikai megtapasztalásoknak sokféle oka lehet. Ezek 

eredhetnek körülményeidből, magaddal hozott adósságtörlesztésből, és eredhetnek 

olyan hiúsági komplexusokból, amelyek úgy akarnak mindenek elé helyezni téged, 

hogy Engem, a te Jézusodat, mint a te Megszabadítódat, elhomályosítsák előtted. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4340. GYAKRAN LEBÉNULOK SZELLEMILEG! 

Kérdező: 

Különböző helyzetekben nagyon gátlásos vagyok. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Leveledben arról tettél bizonyságot, hogy nagyon jól látod magadat, és nagyon jól 

meg is tudod fogalmazni benső világodat. Ez az átlagon felüli adottság egyenlítődik ki 

abban, amit te gátlásosságnak nevezel. Ez azt jelenti, hogy nem csak a jó 

adottságokkal, de a terhes adottságokkal is meg kell tanulnod együtt élni. Az a rövid 

kis idő, amit a földi élet jelent, így lesz megszentelt számodra. Tiszta látásod nem fog 

elvinni a hiúság felé, ugyanakkor megment attól, hogy megélt hiányosságaid ne 

vigyenek kétségbeesésbe. 

Az ÚT, amelyre rátaláltál, azt igazolja, hogy Rám, a te Jézusodra, találtál! Ennél 

nagyobb érték földi halandó számára nem létezik! Ez kell hogy legyen erőd, örömöd 

kimeríthetetlen forrása! A reményből élés számodra egy olyan adottság, amely képes 

mindenkor föléje emelni téged a hétköznapok szürkesége fölé. Ez a remény biztosan 

nem csal meg, mert e remény alapja Én, Jézus, vagyok, Aki nemcsak benned élek, de 

érted élek benned! Légy hálás kapcsolatunkért! Imáidban magad előtt gyakran tégy 

tanúságot Mellettem! 

Tudnod kell, hogy a bizalom, amellyel Hozzám kapcsolódsz, visszfénye, része 

annak a bizalomnak, amellyel Én viseltetem irántad. Te kimondhatatlanul nagyobb 

mértékben vagy „irigylésre” méltó, mint sajnálatra méltó! 

Erősödnöd kell a hitedben! Átéltebbé kell tenned kettőnk valódi kapcsolatát! Ez 

Rajtam nem múlik! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 



4341. LEHET ELMEBETEG AZ, AKI VALLÁSOS? 

Kérdező: 

Lehet elmebeteg az, akiben Isten él? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Az alapalázatot és az univerzális hitet képviselő lélek még a legsúlyosabb ideg- és 

elmebajából is kigyógyul! A generális (aki azt állítja, hogy nem hisz semmiben) és a 

speciális („dogmákkal” körülbástyázott) hitet képviselők között lehetséges, sőt 

bizonyos megszorítással azt lehet mondani, hogy mindegyiknél elmezavarodottság 

mutatható ki. Az Isten által elgondolt emberi természet alapján nem lehet teljesen 

normálisnak mondani azt, akiben nincs meg a megfelelő nyitottság a felé a jobb felé, 

amelyet Velem, Jézussal, lehet alátámasztani. 

Te nem „befelé”, hanem „kifelé”, a felé a FÉNY felé tartasz, amellyel Én, Jézus, 

azonosítottam Magamat, s így egyértelműen az egyre tökéletesebb egészség irányában 

haladsz! 

Mint tudod, az elbizonytalanítás az ősellenségnek az egyik leghatásosabb fegyvere. 

Soha nem fogom engedni e téren sem, hogy erődön felüli megpróbáltatás érjen! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a TÖRETLEN BIZALOM LELKÉVEL!  « 

4342. GOND VAN A CSALÁDUNKBAN! 

Kérdező: 

1. Apám nagyon gonosz természetű. 

2. Anyám hozzám akar jönni. 

3. Kell-e tartanunk apámtól? Mi a teendőm e téren? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Két fontos alapigazságot kell állandósítanod magadban. Az egyik az, hogy 

felnőtt emberen csak akkor lehet segíteni, ha ezt ő igényli. A másik az, hogy az 

istenszeretőnek minden a javára válik. 

Hidd el, hogy apád nagyon szenved lelkileg, és ezt vetíti ki magából. Rajta sokszor 

úrrá lesz az ősellenség, és emiatt nemcsak önmagának, de környezetének is pokollá 

akarja tenni az életet. Amennyire rajtatok áll, soha ne viszonozzátok rosszal a rosszat! 

2. Ha hozzád akar jönni anyád, fogadd be! Ő olyan rászoruló, akin segítened kell! 

Csak ne te bíztasd őt arra, hogy hozzád jöjjön! Neki magának kell felmérnie teherbíró 

képességét. Ő felel önmagáért! Neked feltétlenül melléje kell állnod, ha ő ezt igényli! 

3. Mivel az istenszeretőnek minden a javára válik, ezért nagyon természetes, hogy 

semmi olyantól nem kell tartanotok apáddal kapcsolatban, ami nektek árthatna! A 

kegyelmi rendben az ördög olyan, mint egy láncravert kutya. Ugatni ugathat 

akármennyit, de csak addig mehet el, harapni csak azon a körön belül haraphat, 

ameddig a lánca engedi! 



Naponta imádkozz apádért! Kérd az angyalok segítségét is, főleg szent Mihály 

főangyalt, hogy győzzék le, távolítsák el apád lelkéből a veszekedés, a gyűlölködés 

ártó erőit! Az őszinte, hitből jövő imának kimondhatatlan ereje van! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT és a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

4343. SZERETNÉM ÉLETEMET RENDEZNI! 

Kérdező: 

1. Bizonyos egyénekről kérek véleményt! Ki gyógyíthatna meg? 

2. Megtapasztalásokat kérek! 

3. Anyagi körülményeimre kérem segítségedet! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Sem neked másokról, sem másoknak rólad nem mondok véleményt. Én, Jézus, 

mindenkinek rendelkezésére állok abban, hogy Engem és önmagát egyre jobban 

megismerve vállalni tudja naponta azt az utat, amely őt egyre közelebb juttatja 

Hozzám. Akinek van rendszeres reggeli imája, amelyben átgondolja Előttem napi 

teendőit, kérve ezekre áldásomat, angyalaim segítségét, és van olyan szellemi 

elfoglaltsága, amely által jobban meg tud ismerni Engem, Jézust (evangéliumok, 

HANG-könyvek tanulmányozása, átgondolása), az feltétlenül elindul a gyógyulás 

útján! Ezen az úton sem Én, Jézus, sem más el nem indulhat helyetted! 

Benső világod gyógyulását feltétlenül megtalálod Nálam, a te Jézusodnál! Ehhez 

szükséged van neked is arra az alapalázatra, amely képessé tesz arra, hogy úgy 

foglalkozz feladataiddal, hogy azok mások békéjét, harmóniáját segítse elő. 

2. A megtapasztalások világa a mennyek országa. A földi élet a hit világa! Itt ne te 

kérj Tőlem, hanem Én kérek tőled hitet! El kell hinned, hogy érted vagyok benned 

boldogító módon akkor is, ha ezt „érzékelhető”, tehát az általad megkívánt 

megtapasztalás szintjén nem érzed. El kell hinned, hogy olyan adósságtörlesztésre is 

jöttél e világra, amelyet más helyetted törleszteni nem tud. El kell hinned, hogy nem a 

körülményeid megváltoztatásában, hanem benső világod Rám hagyatkozásában kell 

megtalálnod azt a békét, amelyet a külső körülmények csak rövidtávon tudnak 

megadni (ez a bódulat), de igazán csak hited által és csak Nálam találhatod azt meg 

véglegesen. Olvasd el János evangéliumából a 20:29-et! 

3. Amikor valaki áldásom hordozója, akkor feltétlenül részesítem azokban az 

anyagi javakban, amelyekre lelke fejlődése érdekében szüksége van. E téren nem 

határozhat meg Engem a bennetek élő vágy! Egyedül lelketek örök boldogságát tartom 

szem előtt! E téren is felhívom figyelmedet egy szentírási részre: Máté 6:25-34-re! 

Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!  « 



4344. SZERETNÉK TISZTÁBBAN LÁTNI! 

Kérdező: 

1. Mi a feladatom a szeretés és a szeretni tanítás mellett? 

2. Jól csinálom-e azt, amit csinálok? 

3. Hallgassak továbbra is?] 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A szeretésen és a szeretni tanításon kívül semmi más feladatod nincs! Azért 

nincs, mert ezzel a magatartásoddal együtt jár egy olyan „kisugárzás”, amely az Én, a 

te Jézusod jelenlétét teszi érzékelhetővé. 

2. Amint a reggeli imádban legalább nagy vonalakban át kell gondolnod az előtted 

álló napot, és kérned kell erre áldásomat, úgy az esti imádban kell helyet adnod egy 

olyan visszapillantásnak, amelyben fel tudod mérni magadban, hogy mi volt jó, és mi 

volt helytelen az elmúlt napodban. 

3. Férjednek tudnia kell, hogy naponta imádkozol érte! Tudnia kell, hogy te 

valóban hiszel az örök- életben! Tudnia kell, hogy a szeretetkapcsolatot a halál sem 

tépheti szét! Tehát tudnia kell, hogy te hiszel abban, hogy neki is van halhatatlan lelke! 

Ezeket feltétlenül szóba kell hoznod ahhoz, hogy a te szívedben az Én, a te Jézusod 

békéje jelen legyen! Én, Jézus, a te erőforrásod csak akkor lehetek, ha te nem rejtesz el 

Engem senki elől! Ne feledd: „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én 

is megvallom majd mennyei Atyám előtt!" (Máté 10:32)! 

Nagyon szeretlek mindkettőtöket, és megáldalak az 

ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4345. EGY SZERETETBEN SZENVEDŐ LÉLEK SÓHAJA 

Kérdező: 

Nagyon szenvedek egy tiszta kapcsolat miatt. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A Földön a szeretet, ha igazi, akkor mindig együtt jár a szenvedéssel. Én, Jézus, a 

legnagyobb szeretetet éltem meg közöttetek, és a legnagyobb szenvedést kellett ezért 

vállalnom. Édesanyámnak, Máriának, szintén szeretetének mértéke szerint kellett 

vállalnia a szenvedések tengerét. Napjaitokban is van a Földön olyan hely, ahol 

vérkönnyeket ont irántatok való szeretete következtében. 

A Földön tehát a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat! Azt tudnod kell, 

abban remélned kell, hogy azok, akik vállalják a szeretet áldozatát, egy örökéleten át 

élvezni fogják szeretetük diadalát! Ez nem egy üres frázis, hanem olyan szent valóság, 

mint maga az Isten léte! 



A földi élet a be nem teljesült vágyak földje. Tapasztalatilag csak bódulat van, de 

boldogság csak annyiban, amennyiben hitből, reményből tud élni valaki. Ebben a 

hitben, ebben a reményben soha nem lehet csalódni, mert alapja Én, Jézus, vagyok. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

4346. SOKAT SZENVEDEK! 

Kérdező: 

1. Halottaimról szeretnék tudni valamit! 

2. Sokszor fulladok. Mit tegyek ez ellen? 

3. Kérem a jó Szűzanyát, hogy segítsen engem és halottaimat! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Te már nagyon megtapasztaltad, hogy a földi élet nem Mennyország. 

Szenvedéseid, s azok a már halott szeretteid, akik eltávoztak a földi életből, kiérlelték 

benned azt a lelkületet, amely egyre több örömöt jelent Nekem, a te Jézusodnak. 

Halottaidról elég annyit tudnod, hogy halálukkal nem jártak rosszul. Elhunyt fiad 

földi szenvedései megmentették őt a legrosszabbtól, a lelki eltévelyedéstől. Így örökre 

hálás azért, hogy annyit kellett szenvednie a Földön. 

Igaz, hogy férjed halála nagy űrt hagyott maga után, de ezzel is erősítette benned 

az örökéletbe vetett hitedet. Imáidért nagyon hálás, és sokszor segít neked akkor is, ha 

te ezt közvetlenül nem érzékeled. 

Keresztanyád látása nagyon megváltozott veletek kapcsolatban, s megbánva 

gyűlölködéseit, olyan „vezeklést” vállalt, amelyben szüksége van a te imád által 

történő erősítésre. 

2. Fulladásos betegségeddel kapcsolatban arra kérlek, hogy gondolj az Én, a te 

Jézusod fulladásos szenvedésére a keresztfán! Ebből engedek neked érzékelni valamit, 

amikor fulladozol. Így ez a szenvedésed szinte „imádsággá” magasztosul! Amint 

Nekem sem, úgy neked sem lehet más a földi élet, mint olyan lehetőség, amely erősíti 

benned a mennyek országa utáni vágyadat. Készülj hát bizalommal a Velem való 

színről színre történő találkozásra! Hidd el: neved be van írva a mennyben! 

3. A legjobbat választottad akkor, amikor Édesanyámhoz fordulva kéred az ő 

segítségét. Mária, mint a béke Királynéja, olyan szerepet kapott a Szentháromságtól, 

amely szerep feljogosítja Őt arra, hogy azok, akik Hozzá fordulnak, már a Földön 

minél többet megtapasztaljanak abból az égi békéből, amelyről az Én földi 

születésemkor énekeltek az angyalok: „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség 

a Földön a jóakarat embereinek!" (Lukács 2:14). 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 



4347. SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 

Kérdező: 

1. Szálljak szembe apámmal? Gyáva vagyok? 

2. Elhunyt anyámnak mi a véleménye rólunk? 

3. A jövőnkről kérdezem a Hang-ot. Kérem Isten áldását! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Azzal, hogy Nekem, Jézusnak, levelet írtál, tanúságot tettél arról, hogy hiszel 

Bennem. A te hited alapja az Én válaszomnak. 

Te nem vagy „gyáva”! Egyszerűen olyasmit is kötelezőnek érzel megtenni, ami túl 

van azon, amit Isten kíván tőled. Szánj legalább öt percet reggelenként arra, hogy 

nyugodtan átgondold, mit kell megtenned az előtted álló napon azért, hogy szíved 

békéjét megőrizd. És ha ennél többet senki kedvéért nem vállalnál – ez ugyanis a 

többieknek is az érdeke! –, akkor megtapasztalnád azt, hogy idegileg semmiképpen 

sem mehetsz tönkre! 

Neked nem kell senkivel sem szembeszállni, csupán lelkiismeretedet kell követned 

még akkor is, ha ezt apád vagy bárki szembeszállásnak minősíti is. Mérhetetlen sok 

kívülről jövő szenvedést el tud viselni az, aki benső békéjét tartja a legfontosabbnak! 

Igen, mert ilyen esetben az Én erőm teljesen rendelkezésére áll az ilyen léleknek! 

2. Elhunyt édesanyád nagyon szeret téged, és drukkol értetek! Ő már nemcsak 

tudja, de tapasztalja is e mondat igazát: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!” Ha 

komolyan hiszed, hogy neved be van írva a mennyben, akkor nem fog komolyan 

zavarni az, hogy mások hogyan vélekednek rólad. 

A szeretet ÖRÖK! Így édesanyád szeretete is örök irántad, és majd akkor, ha 

közvetlenül találkozni fogtok, érted meg azt, hogy mennyit segített halála után is 

rajtad. 

3. A jövődet illetően annyi szabad döntés áll még előtted, hogy olyasmiben, ami 

amúgy is mulandó, előrejelzést nem adhatok. Szabad döntéseket nem korlátozhatok 

előre jelzett jóslásokkal. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

4348. HIRTELEN ELHUNYT FÉRJEMRŐL KÉRDEZEM A HANGOT! 

Kérdező: 

Hirtelen elhunyt férjemről kérdezem a HANG-ot! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Téged is csak az IGAZSÁG szabadíthat meg benső nyugtalanságodtól. Ehhez 

viszont szükséges az, hogy olyan szembesülést állalj, amelyet lényegileg nem torzíthat 

el semmiféle érzelemmel átitatott vágy. 



Általában két ellentétes gondolat él bennetek. Az egyik az, hogy mindannyian 

tudjátok, hogy mindenki halálra ítélten jött a világra. A másik az, hogy azt élitek meg, 

hogy a halál általában mindig rosszkor jön. Amíg e kettőt nem tudja valaki önmagában 

szinkronba hozni, addig nem tud úrrá lenni benső nyugtalanságán. 

Az első tehát – az, hogy halálra ítélten születtetek a Földre – nem szorul 

különösebb magyarázatra. A másik annál inkább! 

Annak ellenére, hogy Isten minden szellemi lényt, tehát minden embert is 

örökéletre teremtett, nem akarjátok életetek alapjába beépíteni e mondatot: „Mi ez az 

örökkévalósághoz képest?!” 

Amint minden, ami létezik, saját színét a Nap fényében tudja megmutatni, úgy 

minden, ami boldogságotokat illeti, az előbb említett mondat fényében mutatja meg az 

igaz voltát. Minden más fény hamisít! 

Számotokra úgy tűnik, hogy senki nem tehet arról, hogy mikor és hol születik, de 

döntően rajtatok áll, hogy valaki mikor és hol hal meg. Ezért úgy gondoljátok, hogy 

jobb lett volna, ha nem úgy történt volna a halál bekövetkezte, ahogy történt. Ha 

elhinnétek, hogy a halál angyala is az Isten angyala, akkor hitetek mértéke szerint 

állnátok hozzá szeretteitek halálához, s belátnátok, hogy nem a megholt miatt, hanem 

magatok miatt éreztek fájdalmat az ő elmenetelekor. Fáj az ő hiánya. Fáj az üresen 

maradt helye! 

Az a szeretet, amely a másik javát tartja szem előtt, nem azon kesereg, hogy a 

másik már elhagyta e siralomvölgyet, hanem inkább növeli magában a vágyat, hogy 

már mielőbb ő is eltávozhasson innen a viszontlátás, az újra találkozás reményében. 

Igaz, hogy e vágyat sem szabad túlzásba vinni, mert nemcsak az örökéletnek, de a 

földi, mulandó életnek is az Isten az ura. Ami biztos, az az, hogy minden földi halandó 

csak akkor tudja megtalálni szíve békéjét, nyugalmát, ha komolyan veszi azt, hogy 

reményből kell élnie, vagyis komolyan szembesülnie kell e mondattal: „Mi ez az 

örökkévalósághoz képest?!” 

Meg kell tehát mondanom, hogy már születésekor belé volt kódolva a halála 

pillanata és körülménye azért, hogy te és mindenki, akihez valamiképpen tartozott a 

Földön (egész családja), nagyobb nyomatékkal bízza magát a Gondviselő Istenre. 

Az, amit te üzensz neki önmagaddal és családjával kapcsolatban, azt ő sokkal 

jobban tudja, mint ti a Földön! A szeretet nem szüntet meg semmiféle kapcsolatot, s 

így nemcsak jól ismer benneteket, hanem segít is úgy, ahogy erre képes. E levél 

megírásában is sokat segített! 

Amennyire lelked fejlődése szempontjából, tehát hited szempontjából szükséges, 

annyiban bejelentkezhet nálad álmodban. De ezt ő sokkal jobban tudja, mint te. Te ne 

ápold magadban ezt a vágyat, mert az ilyen magatartás inkább akadálya, semmint 

elősegítője egy ilyen találkozásnak. E téren se lehet fontosabb számodra, mint az Isten 

iránti bizalom. 

Megáldalak 

Az ÉLŐ HIT és a BIZALOM LELKÉVEL!  « 



4349. FEL VAGYOK HÁBORODVA! 

Kérdező: 

1. Miért nekem kell másoknak megmondani az „igazat”? 

2. Miért nem volt még emiatt bajom? 

3. Lehet-e elit réteg aljasabb, mint a mostani? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1.A hangerő nem erő! A valódi igazság kimondásához mindenkor szükséges egy 

földi ember számára az, hogy okos, megfontolt és főleg fegyelmezett legyen. 

Isten benneteket nem az igazság, hanem az irgalom rendjében szemlél. Jaj lenne 

mindenkinek, ha nem az irgalmas Isten, hanem az igazságos Isten döntene sorsotokról. 

Bizony üres lenne a Mennyország! 

2. Bántó kijelentései miatt akkor nem éri baj az illetőt, ha nem veszik őt komolyan. 

3. Kollektív ítélet soha nem jöhet Istentől! Vannak az elit körökben is tisztességes 

emberek, és vannak a nyomorban lévők között is gazemberek! Mindenkit külön-külön 

mér fel az irgalmas Isten azon a mérlegen, amelyet lelkiismeretnek szoktatok nevezni. 

Egyetlen személyről sem tudjátok, hogy mit hozott magával, milyen hatások érték 

eddigi életében, és azt sem, hogy hogyan működött együtt eddigi életében Isten 

akaratával. Ha e három közül csak egyet is nem tudtok, már nincs jogotok bírói 

ítéletre. A valóság az, hogy egyet sem tudtok! Pontosan ezért te sem vagy elítélhető a 

leveledben leírtak miatt. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az IRGALOM LELKÉVEL!  « 

4350. KIS ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALAPALÁZATRÓL ÉS AZ UNIVERZÁLIS HITRŐL 

Kérdező: 

A HANG médium gondolatai, amelyek szerinte összhangban vannak a benne megszólaló 

HANGgal. 

HANG: 

Mindaddig, amíg valaki az embert teremtménynek mondja, szükségszerűen kell 

hogy a Teremtővel is számoljon. Amíg valaki az embert boldogságra vágyónak 

gondolja, szükségszerűen kell hogy feltételezzen Boldogítót is. 

A józan eszem alapján jelenleg azt állítom, hogy minden ember boldog akar lenni, 

és ezért meg kell találnia, föl kell fedeznie AZT, aki ezt a vágyát be tudja tölteni, 

vagyis AZT, aki képes őt boldogítani. 

A teremtményi boldogságnak négy meghatározását adom: egy statikus, egy 

dinamikus, egy közösségre vonatkozó és egy filozófiai meghatározást. Statikus: benső 

béke. Dinamikus: a hazataláltság öröme. Közösségre vonatkozó: a különbözőségek 

dinamikus harmóniája. Filozófiai meghatározás: a jó birtoklása az elvesztés félelme 

nélkül. E boldogságtartalom csak Isten és a szellemi teremtményei közötti kapcsolat 



által érhető el azáltal, hogy Isten szellemi teremtménye IGENT mond az őt Saját 

boldogságára teremtett Teremtőjére. 

Az Istenből, tehát a Boldogítóból indulok ki. Gondolataim tehát csak azok számára 

mondhatók értelmesnek, akik sem önmagukat, sem az ember alatti világot nem 

gondolják önmaguk számára boldogító istennek. Csak azokkal tudom megértetni 

magamat, akik elfogadják azt, hogy létezik egy mindenkor BOLDOG ISTEN, Aki 

szellemi teremtményeiben nemcsak létbentartó módon, hanem minden szellemi 

teremtményében boldogítóan létbentartó módon van jelen. 

Most nem térek ki arra, hogy miért van annyi boldogtalan ember. Erről már 

többször írtam, olyankor, amikor az ember oldaláról kíséreltem meg megmagyarázni 

magamnak az emberek boldogtalanságát. 

Most Isten oldaláról arra várom a választ a bennem megszólaló HANG-tól, hogy 

Isten mit tett és tesz ma is a mi, tehát az ember boldogítása érdekében. 

Mivel a Biblia mellett a Szent Hagyomány is forrása annak a szűrőnek, amelyen 

keresztül a bennem megszólaló HANG megnyilvánul, ezért természetesnek tartom, 

hogy nem kerülhetek ellentétbe Egyházam hivatalos tanításával. Tehát, ha valaki ezzel 

vádolna, állítása csak félreértésen alapulhat. Ha pedig valaki Jézusra vagy az 

evangéliumok Jézusával szinkronban lévő Szent Hagyományra hivatkozva igazolná 

helytelen kijelentéseim bármelyikét, megvallva tévedhetőségemet és bevallva 

tévedésemet, azonnal korrigálnám azt. 

Isten, Aki egyedül és kizárólag képes boldogítani szellemi teremtményeit, s ebben 

Őt soha senki nem pótolhatja, azért vette föl az emberi természetet Jézusban, hogy 

emberi szinten elmondja és megélje előttünk, hogyan tehet bennünket – Földön élő 

embereket – boldoggá a Saját boldogságára teremtett teremtő Istenünk. 

Isten egy Jézus nevű emberben, Aki a Szentlélektől fogantatott, és született 

Máriától (Lukács 1:35), mutatta be a Földön élő szellemi teremtményeinek, hogy 

hogyan akarja, hogyan tudja, hogyan képes boldoggá tenni azt, aki emberi természetet 

hordoz. Ez csak abban a szellemi lényben valósulhat meg, akinek nyitottsága Isten felé 

teljesen szinkronban van az ember-Jézus nyitottságával Isten felé, a felé a Jézus felé, 

Aki magatartásával lényegileg azonos az Isten akaratával. Vagyis, az erkölcsi 

magatartás szintjén a senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsátást, és a 

rászorulókon való segítést, mint Isten akaratával történő táplálkozást éli át. 

Ami az emberben embertelen, az az, hogy nem képes befogadni az Istentől 

felajánlott boldogságot, mert az emberben lévő embertelenség mindenkor az önzésnek 

és a felelősség-áthárításnak valamiféle megnyilvánulása. Pontosan ez az eredeti bűn! { 

Az önző és fölösleges vevés és a felelősség-áthárítás: (Lásd: Ádám és Éva esete) }. 

Nagyon természetes, hogy az emberben az a boldogságra képtelenség, amely miatt 

Isten boldogsága nem bontakozhat ki az Isten által boldogságára teremtett szellemi 

teremtményben, nem a teremtő Istentől van, hanem magától az embertől, akit Isten 

saját döntése alapján úgy teremtett, hogy szabadon dönthet Isten boldogságának 

elfogadása mellett vagy ellen. 



Az Isten felé lezárt szellemi lény azonban nem változtathatta meg Isten boldogító 

szándékát teremtményei felé. Isten lehetőséget biztosított a megsérült emberi 

természetnek két olyan ablak által, amelyen keresztül a megsérült, tehát a bizonyos 

értelemben embertelenné vált ember is képes jóvá tenni lázadását, befogadni az Isten 

boldogságát. Van tehát két olyan ablak, amelyek birtokában az elbukott szellemi 

teremtmény, ha akarja, akkor kezelni tudja saját örök boldogságának megtalálását a 

megtestesült Ige által, az eredeti bűne ellenére is. Két olyan tulajdonság, amelyek neve: 

az alapalázat és az általános (univerzális) hit. De e két ablak kinyitása, nekem úgy 

tűnik, már születésünk előtt kellett hogy szándékban megtörténjen. Tudom, hogy e 

kijelentésem többeket meghökkent, mert e kijelentés feltételezi egyrészt a 

megszületésünk előtti életet, másrészt azt, hogy olyan megtérés, amely feltétlen 

feltétele annak az újjászületésnek, amely az örök boldogság eléréséhez szükséges 

(János 3:3), csak születésünk előtt lehetséges. Jézus szavai alapján és a józan eszem 

alapján is valóban feltételezem és elfogadom a születésünk előtti létezésünk 

valamilyen formáját, módját Istenben. Nem egészen úgy, amint Pál az Efezusi levél 

1:4-ben gondolja. Nem eleve elrendelés alapján, hanem saját döntésünk következtében. 

A döntést önmagában azért nem tartom elégségesnek, mert egyrészt az Isten által 

felkínált boldogság elutasítása sem volt csupán szándék, hanem e szándékkal együtt 

járt ennek következménye, az önzés és a felelőtlenség, másrészt mindenki önmagának 

tartozik azzal, hogy valódi szándéka önmaga és mások előtt is nyilvánvalóvá váljék. 

Ezt mind az igazság, mind az irgalom rendje megköveteli! Ennek kifejtését bárki 

megtalálhatja a HANG 39/4222 sorszám alatt. Mivel ezt nagyon fontosnak tartom, 

ezért itt újra közlöm az ott megfogalmazottakat a két vonal között. 

A reinkarnációról azoknak, akik erről Jézus alapján kételkednek. [4222. levél] 

 

E kérdésre: Mi késztetett arra, hogy a reinkarnációval érdemben foglalkozzam, 

maga Jézus kijelentései, példabeszédei hívták fel a figyelmemet. Reinkarnáció alatt 

nem a lélekvándorlást értem. Szerintem a lélekvándorlás a reinkarnációnak eltorzított 

formája. E torzításon nem kell csodálkoznunk, amint azon sem, hogy a legtöbb 

keresztény embernek még ma is torz képe van nemcsak Istenről, de Jézusról is. 

Bizony mindannyian az önzésnek és a felelősség áthárításának torz tükrével 

születtünk a Földre akkor is, ha ezt „útközben” megbántuk. 

Reinkarnáció alatt értem ugyanannak a szellemi teremtménynek újraszületését 

emberként, aki már élt valamikor a Földön, illetve azért született, mert születése előtt 

önzése, gőgje folytán méltatlannak bizonyult Isten boldogságára. 

A reinkarnáció véleményem szerint nem azonos az újjászületéssel sem, amelyben 

részesülniük kell mindazoknak saját testükben, akik üdvözülni akarnak (János 3:3). 

Köreinkben azt szoktuk mondani, hogy az ember elsősorban nyaktól fölfelé ember. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy értelmes ember értelmetlenséget sokáig nem tud 

képviselni, főleg akkor, ha valamire az egész életét rá akarja tenni. 



A reinkarnációval nem törődésben látom annak is a következményét, hogy a 

szegény, szolgáló Jézust emelt fővel képesek képviselni különböző rangokban, 

stallumokban, trónusokon ülő kései utódai azoknak az apostoloknak, akik még tudták, 

hogy nem lehet különb sorsa azoknak, akik Jézus nyomában járnak, mint amilyen sorsa 

Mesterüknek volt (János 15:20). 

De ne szaladjak oly gyorsan előre! Egyelőre csak azt állítom, hogy nem az indított 

a reinkarnációval való szóba állásra, hogy a hatmilliárd emberből több mint 

négymilliárd hisz benne. Nem ez indított, bár ez is figyelmet felkeltő lehetne azoknak, 

akik szívesen és joggal foglalkoznak azzal, hogy bizonyos szó, kijelentés, hol és 

hányszor fordul elő. Ez így igaz akkor is, ha egy igazságnak soha nem lényeget érintő 

kritériuma az, hogy hányan és hányszor képviselik. 

Még józan eszem sem elsődleges szempont a reinkarnációval való foglalkozásom 

tekintetében, bár ez nem teljesen elhanyagolható. Nem hanyagolható el számomra az a 

„véletlen”, hogy nem vagyok azok között az afrikai csontváz emberek között, akik 

„véletlenül” nem a mi égövünk alatt látták meg a napvilágot, sem azok között, akik a 

Teréz anya leányai által – mint csepp a tengerben – felkarolt leprások és különböző 

betegségekben magukra maradt százezrek életét jellemzi. 

Nem. Engem Jézus szavai, kijelentései kényszerítenek arra, hogy foglalkozzam a 

reinkarnáció gondolatával, és nyitott és hálás leszek mindazoknak, akik igazolni tudják 

számomra Jézus alapján csakúgy, mint a józan ész alapján azt, hogy a több mint 

négymilliárd ember hite a fantazmagóriák, a mesék világába tartozik. Kezdem hát 

Jézus kijelentései alapján igazolni azt, hogy szóba kell állnom a reinkarnáció 

gondolatával. 

Azt mondom, hogy kezdem. Igen, mert egyelőre csak egyetlen gondolatpárt 

említek, ajánlok testvéreim figyelmébe. Ha ezt már alaposan megcáfolták vagy 

elfogadták, akkor érdemes tovább olvasni, folytatni a bennem felmerült, s eleddig még 

meg nem cáfolt érveim felsorolását. 

Feltételezem, hogy Jézus volt a világon a legemberibb ember, és ő joggal elvárja 

azoktól, akik követésére vállalkoznak, hogy egyre emberibb emberek legyenek. Tehát 

értelmes emberként értelmes dologra tegyék az életüket. 

Jézus szűk kapunak és keskeny útnak mondta azt az utat, amely az életre vezet, és 

hozzátette még azt is, hogy kevesen találják meg azt. Azért, hogy tévedés ne essék, 

nehogy valaki véletlen kisiklásnak, elnagyolásnak tartsa kijelentését, még hozzáfűzte 

azt is, hogy széles az út, és tágas a kapu, amely a romlásba vezet, és sokan mennek be 

rajta. (Máté 7:13-14) Az „életet” a mennyek országának gondolom. A „romlást” pedig 

a kárhozatnak A dúsgazdag és a szegény Lázárról szóló példabeszédében Jézus 

egyértelműen elmondta, hogy odaát nincs mód átevickélni a romlást jelentő pokolból 

az életet, a mennyek országát jelentő ábrahámi kebelre. (Lukács 16:26) 

 

Véleményem az, hogyha nem lenne reinkarnáció, akkor a JÓ Isten jósága emberi 

mércével is csak rossz Istennek lehetne nevezhető, mivel a kevés gyermeke mellett a 

sok gyermekét örök kárhozatban tartaná öröklétben. E kijelentésemnek kétségtelen 



alapja az, hogy minden létezőt – szerintem – Isten tartja létben. Amit Ő nem tart 

létben, az nincs! Vagyis Isten létbentartó módon van jelen teremtményeiben. Azt sem 

gondolom elfogadhatónak, hogy hol létben tart, hol megsemmisíti azt, amit, akit létben 

tartott. Azért nem tartom számomra ezt elfogadhatónak, mert részben Istenben nincs 

változás, részben pedig szerintem Isten nem hebehurgyán teremti Önmagára szellemi 

teremtményeit, és elfogadhatatlan számomra az is, hogy valaki, legyen az akár a világ 

leggonoszabb szellemi lénye is, akkor érezze jól magát, amikor rosszul érzi magát. 

Márpedig ez azt jelentené, hogy a sok milliárd elkárhozott soha nem jönne ki a poklok 

poklából, bár kijöhetne. Elfogadhatatlan tehát számomra az, hogy egy rossz állapotból 

ne lehessen soha kiút annak, aki nem találta meg a keskeny utat és a szűk kaput. Így 

már ez az egyetlen jézusi gondolatpár, amely szerint sokan kárhoznak el, és odaát 

nincs végleges revideálásra lehetőség, már elég arra, hogy szóba álljak a reinkarnáció 

gondolatával. Igaz, el lehetne mondani azt, hogy van tisztítóhely, és onnan lehet kiút a 

Mennyország irányában. De akkor meg a poklot, a kárhozatot kellene tagadnom, ami 

szintén nem megy, mert Jézus szavai alapján a férgük el nem hal, és a tüzük ki nem 

alszik (Márk 9:48). 

Jelenleg én egy olyan egyháznak vagyok tagja, amely sem a tisztító tüzet, sem a 

poklot nem tagadja, hanem kifejezetten hittartalomként állítja, követeli meg övéitől, de 

a reinkarnációval kapcsolatban tudtommal nincs ilyen hittétele. Egyszerűen figyelmen 

kívül hagyja. Hát ezért képes arra, hogy a kicsi, szegény, kiszolgáltatott jézusi 

magatartást lecserélje a nagy, gazdag és önmagát engedelmeskedtetéssel biztosító 

intézménnyel. Ha az egyházam hatalmasai szóba állnának a reinkarnáció gondolatával, 

úgy gondolom, egy sem lenne közülük olyan botor, hogy hatalmaskodást vállalna 

abban a tudatban, hogy emiatt még a Földön egyszer kegyetlen szolgasorsot kell majd 

vállalnia. 

Folytatom a reinkarnáció létével kapcsolatos nézetem igazolását. Tömören akarok 

fogalmazni. Nemcsak azért, mert nem akarom bő lére ereszteni mondandómat, hanem 

azért is, mert e kis írásomat vitaindítónak szántam. 

Jézus beszél konkolyról, amelyből búza soha nem lesz. Nem beszél farkasról, 

amelyből bárány lesz, de beszél arról, hogy mindkét létezőpár az marad, ami volt 

kezdetben. „Hagyjátok, hadd nőjön mind a kettő az aratásig!” (Máté 13:30) – 

„Nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé!” (Máté 10:16) 

A konkoly az konkoly, a farkas az farkas marad. De azt is mondja, hogy majd 

akkor, amikor Őt keresztre feszítik, mindeneket magához vonz, és nem mondja azt, 

hogy kivéve... „Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a Földről, mindenkit magamhoz 

vonzok.” (János 12:32). Tehát ismét csak azt következtetem ebből, hogy az örök 

kárhozat lehetősége bár örökre létezik, de az örökre elkárhozottak elkárhozott létezése 

nem létezik. Itt a Földön viszont vannak olyanok, akik az Ördög atyától vannak (János 

8:43), és akikért Jézus kifejezetten elmondja, hogy ezekért nem imádkozik (János 

17:9). Sőt még övéit is figyelmezteti, hogy rázzák le lábuk porát (Máté 10:14), ha 

ilyenekkel találkoznak. 



A Szentlélek elleni bűn valósága nem érv amellett, hogy vannak örökre 

elkárhozottak, mivel ez a bűn nem egy döntés következménye, hanem a 

megátalkodottság állapota. Nagyon természetes, hogy mindaddig, amíg valaki 

megátalkodott állapotban van, számára nem lehetséges a bűnbocsánat megszerzése. 

Igaz, hogy a pokol tüze ki nem alszik, a férgük el nem pusztul, de csak addig 

maradnak ott az elkárhozottak, amíg ki nem fizetik tartozásukat (Máté 18:34). Ez 

viszont szintén nem lehetséges odaát, mivel ott, ahol nincs rászoruló, ott nem létezhet a 

rászorulókon való segítés, tehát nem lehet adósságtörlesztés. Igaz az is, hogy senki 

nem juthat az Atyához, csak Jézus által (János 14:6), és senki nem jut Jézushoz, hacsak 

az Atya nem vonzza őt (János 6:65). Az Atya pedig csak azokat vonzza, akik az 

Atyánál tanultak (János 6:45). Tehát már születésük előtt megbánva az ott elkövetett 

szeretetlenségüket önmagukkal szemben, megtanulták, hogy ezt nekik jóvá kell 

tenniük. Jézus csak a Földön van minden szellemi teremtményében rászoruló, tehát 

viszontszeretni vágyó módon jelen. Így ismét csak szóba kell állnom azzal a 

lehetőséggel, hogy mindenki leszülethet a Földre újra, amíg újjá nem születik saját 

testében az által az Isten Lelke által, Aki nemcsak képes, de újjá is szüli azt (János 

3:3), aki Őt a rászorulókban szereti. 

A teljesség kedvéért meg kell még említenem azt, hogy Isten nem 

személyválogató, hanem szerepeket kiosztó. De a szerepkiosztásban sem lehet 

személyválogató. Így amikor Keresztelő Jánost már születése előtt betöltötte 

Szentlélekkel (Lukács 1:41-44), akkor ezt csak azért tehette, mert Jánosnak igazolnia 

kellett már előbb, hogy Istent visszaszeretése az ő lelkében már eldöntött tény. Jézus 

szavai alapján ő Illés, akinek el kellett jönnie előfutárként (Máté 11:14), hogy mint 

pusztában kiáltó, előkészítse az Ő útját. 

Az Ószövetségből egyetlen idézetre hívom fel figyelmeteket. Jób könyvében ezt 

olvashatjuk: „Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, és ruhátlanul térek oda vissza." 

(Jób 1:21). Tudom, hogy Jób könyve tanmese. De éppen, mert tanmese, tanítani akar 

minden kijelentésével! 

Szívesen vállalom a fentiekkel kapcsolatban az olyan termékeny párbeszédet, 

amelyben minősítések helyett érvekkel válaszolunk egymásnak. 

Testvéri szeretettel: Dombi Ferenc  

 

Jézusban az Isten nem azért jött közénk, hogy a sok vallás mellé még egy másikat 

is létrehozzon, hanem azért, hogy részben felszítsa bennünk az általános hitet, részben 

pedig felszólítson az alapalázat vállalására. Ez tulajdonképpen a két főparancs! Szeresd 

az Istent, és szeresd az embert! 

Az alapalázat tartalma egy olyan öntudatos nyitottság, amely úgy örül a meglátott 

jónak, hogy közben nyitott marad a jobb felé. Így ez a magatartás nem más, mint az 

első főparancs felvállalása, mint az ember lelki fejlődése az Istenben, a jó szándékú 

ember útja a LEGJOBB felé! Ennek beteljesülése csak Jézus által és Jézusban 

valósítható meg, mert csak az Ő istenképe volt tökéletes. Az ilyen ember tehát nem 



tudja magát csalhatatlannak, s így bárkivel, aki nem lezárt, képes a saját lelki 

fejlődésének érdekében párbeszédet folytatni arról, hogy Jézus itt és most hogyan 

gondolhatja a JOBB felé haladást. Jézus az evangéliumok alapján mindent átadott 

nekünk. Van, amit magjában, van, amit kifejtve. De mindent! Az ilyen párbeszédben 

minősítések helyett érvek hangzanak el! 

Mivel Jézus előtt senki nem lehetett biztos abban, hogy milyen is az, amikor valaki 

tökéletes módon Istenre hangolt, ezért a Jézus előtti legjobbaknak sem volt lehetőségük 

a tökéletes Jézus szerinti tökéletességre. Ezért, bár szubjektíve megélhettek benső 

békét, de objektíve nem élhettek jézusi életet. Ennek következtében nem is válhattak 

„megváltókká”, sötétségtől megszabadítókká úgy, mint Jézus. „Várniuk” kellett tehát 

még haláluk után is arra, hogy Vele találkozzanak, mert senki sem juthat az Atyához, 

csak Jézus által (János 14:6). Jézusban egy olyan tökéletes ember jelent meg a Földön, 

Aki minden embernek szeretetből felkínálta Önmagát. Ő, mint ember, bármilyen 

problémaerdőbe került, elvonult imádkozni, s ilyenkor mindig rendeződött benne 

minden. Jézus a világon az EGYETLEN tökéletes erkölcsi patikamérleg. Rajta kívül 

még a legtökéletesebbek is, Hozzá mérten, hamis mérlegnek bizonyulnak! Éppen ezért 

ma a közismert keleti és nyugati szellem- és lélekóriások csupán eszközök lehetnek 

arra, hogy Jézusra találjunk, de semmiképpen sem helyettesíthetik Őt! 

Az általános (univerzális) hit tartalma az, hogy minden ember hisz abban, hogy ő 

ember, és a főparancs alapján törekednie kell arra, hogy a másik embert is, még ha 

embertelen, akkor is embernek tekintse. Tehát ne akarjon senkinek olyat, amit 

önmagának nem akar. Az, aki ezt a hitet ápolja, növeli, erősíti magában, előbb-utóbb 

feltétlenül ellentétbe kerül azokkal a speciális vallásokkal, amelyek Jézus e 

kijelentését: „Inkább szeressétek ellenségeiteket!" (Lukács 6:35) csak fenntartásokkal 

fogadják el. 

Az alapalázat és az univerzális hit nemcsak arra a felismerésre juttat el bennünket, 

hogy az Isten országa rajtunk fordul (Márk 1:15), de meg is tapasztaltatja velünk azt, 

hogy az Isten Országa bennünk van (Lukács 17:21, Róm. 14:17, 1Kor. 4:20)! 

Azok, akik az alapalázatot és az univerzális hitet lelki életük fejlődésének alapjául 

fogadják el, valamiképpen megjelenítik azt az égi békét a Földön, amelyről az 

angyalok énekeltek karácsony éjszakáján a pásztoroknak. Elvben mindenképpen! 

Természetesen Jézussal a KARD is megjelent (Máté 10:34)! Igen, mert nem lehet 

két úrnak szolgálni (Máté 6:24). Nem arról van szó, hogy nem szabad, hanem arról, 

hogy nem lehet! Az alapalázatnak és annak hiányának, az univerzális hitnek és annak 

hiányának nem lehet ugyanaz a velejárója, következménye. Az, aki nem döntött az 

alapalázat és az univerzális hit mellett, már döntött ezek ellen! Ez jelenti azt, hogy 

Jézus kardot is jött hozni! 

Az égi béke a Földön tehát csak azok által a jó szándékú emberek által jelenhet 

meg, akik az evangéliumok alapján megismerhető Jézust állítják életük központjába. 

Ők azok, akik soha nem fogadnak el semmit Jézusra hivatkozva, amíg az ellentétben 

áll az evangéliumokban megtalálható Jézus bármelyik kijelentésével. Az nem 

fundamentalizmus, ha valaki a józan ész határán belül úgy értelmezi Jézus szavait, 



ahogy azok elhangzottak. Itt nem arról van szó tehát, hogy valaki kiragadhat a nagy 

egészből egy részt, hanem pontosan arról van szó, hogy minden jézusi kijelentést a 

nagy egésszel szinkronban kell érteni ahhoz, hogy jól értse valaki Jézust. Ennek 

viszont feltétlen feltétele az, hogy a rendelkezésünkre álló jézusi szavakat a teljesség 

igényével kell megvizsgálnunk, mert csak így hivatkozhatunk hitelesen Jézusra. Ez 

jelenti azt, hogy Jézus szavait a józan ész határán belül úgy kell értenünk, ahogyan azt 

Ő mondotta. Ennek megvalósítása itt nálunk Magyarországon páter Bulányi 

KERESSÉTEK AZ ISTEN ORSZÁGÁT (KIO) című hatalmas munkájának 

áttanulmányozása által minden jó szándékú embernek rendelkezésére áll. Az az Isten, 

Aki nem személyválogató, de szerepeket kiosztó, így gondoskodik azokról a jó 

szándékú gyermekeiről, akik nemcsak elnagyoltan, hanem valóban el akarják fogadni 

lelki fejlődésük alapjául az alapalázatot és a Jézus által számunkra felszítani akart 

univerzális hitet. Ismétlem: Jézus nem jött új vallást alapítani. Azért jött, hogy betöltse 

a törvényt és a prófétákat (Máté 5:17). „Mert a kereszténység nemcsak tanítás vagy 

hitrendszer, hanem maga Krisztus!” (Thomas Merton: A Csend szava 349. old.) 

Szeretettel várom jó szándékú testvéreim kritikáját. 

 

Dombi Ferenc 


