
 

 

 
 



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 

4642. OTTHONI PROBLÉMÁIM VANNAK 
1. Nincs szeretetkapcsolat a feleségemmel. 
2. Mitévő legyek? 

4643. SZERETNÉK TEMPLOMBAN ESKÜDNI, DE NEM LEHET! 
Nem esküdhetek meg társammal templomban, mert ő elvált ember. 

4644. SZERETNÉM TISZTÁN HALLANI JÉZUS HANGJÁT! 
1. Nem tudom eldönteni, kinek a hangja szól időnként bennem. 
2. Váljak el? 

4645. HOGYAN TÖRTÉNHET ANNYI BŰN? 
1. Hogyan tudott elfordulni annyi szellem a Teremtőjétől? 
2. A nagypéntek levertséget jelent számomra. 
3. Kezdem látni, hogy miért élek ilyen hosszú ideig. 

4646. EGY ÁLOM MAGYARÁZATÁT KÉREM! 
Több csigavonal magyarázatát kérem, amelyre egy oroszlán néz. 

4647. NEM ÉRTEM A JÁNOS 14:23 RÉSZT 
„...hozzá megyünk, és benne fogunk lakni (János 14:23).” 
Hogy van ez? 

4648. MENJEK VAGY MARADJAK? 
1. Jó irányban haladok? Elköltöztem otthonról. 
2. Munkahelyet is változtattam. 
3. Van egy jó „kapcsolatom”, aminek örülök. 

4649. NEM ÉRTEM A JÁNOS 17:9 RÉSZT 
1. Jézus soha nem volt kirekesztő! 
2. Jézus tudása vonódik kétségbe, ha nem tudta, hogy sok nemzedék 

szükséges az Ő tanításának megértéséhez. 
3. Jézus megosztja az emberiséget? 

4650. FÉRJEM SZINTE ELLENSÉGEM! 
1. Férjem anyagilag nem segít. Mit tegyek? 
2. Gyermekeimet férjem támogatja, és engem pocskondiáz. 

4651. SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 
Az ezotériáról kérdezem a HANGOT. 

4652. LÁTHATUNK A JÖVŐBE? 
1. Milyen alapon adhatok tanácsot másoknak? 
2. A kézvonalak elég alapot adnak-e a jóslásra? 
3. Hogyan segíthetek egy alkoholistán? 



4653. SZERETNÉK TÖBBET TUDNI ÖNMAGAMRÓL! 
1. Előző élethelyzeteimről szeretnék tudni valamit! 
2. Van-e átalakulás benső világomban? 
3. Miben akadályozom a helyes lelki fejlődésemet? 

4654. MIÉRT FÉLEK MINDENTŐL? 
Mindentől félek! 

4655. JÓ ÚTON JÁROK? 
1. Jó úton járok? 
2. Az időjárás változásai jeleznek számomra valamit? 
3. Anyósomnak nagyon boldog, szép halála volt. 

4656. SZÁMOMRA IS VAN BOCSÁNAT? 
Nagyon bűnös vagyok. Kérhetek feloldozást? 

4657. NAGYON BOLDOG VAGYOK! 
Szívem tele van hálával. Erre is kérek Tőled választ! 

4658. JÓL LÁTOM A MAGAM ÉS A MÁSOK ÉLETÉT? 
1. Van kiút a helyzetemből? 
2. Igaz-e, amit a saját és az emberiség sorsának gondolok? 
3. A megváltásról és a reinkarnációról kérdezem a Hangot. 

4659. MENNYIBEN FELELEK MÁSOKÉRT? 
Figyelmeztetni kell-e közösségünk vezetőjét akkor, ha mindnyájan úgy 

látjuk, hogy szeretetlenül teszi a dolgát? 

4660. MIÉRT NEM OLDOZZÁK FEL AZT, AKI ELVÁLT? 
Járulhat-e szentgyónáshoz az, aki elvált? 

4661. NAGYON ELÉGEDETLEN VAGYOK MAGAMMAL! 
1. A lustaságot, az érdektelenséget hogyan tudjam legyőzni, hogy 

megváltozzam? 
2. Mindentől félek! Miért? 

4662. HOGYAN VAN JELEN KÖZÖTTÜNK JÉZUS? 
1. Ha az őstudattalanban benne van Jézus, honnan jön Ő, amikor ketten-

hárman összejövünk az Ő nevében? 
2. Mi történik velem, amikor Jézus megáld az élő hit Lelkével? 
3. Kik vannak a Terra nevű bolygón? 

4663. VAN KARMIKUS BÜNTETÉS? 
Karmikus büntetés az, hogy nincs családom? 

4664. HOGYAN HALT MEG A FIAM? 
Eltűnt fiamat holtan találták meg. Miért és ki által halt meg? 



4665. SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 
1. Ki is vagyok én itt a Földön? 
2. Hitelesek-e az általam nyilvánosságra hozott imáim? 
3. Valóban az a földi vezetőm, aki ennek mondja magát? 

4666. FOGYNAK AZ ENERGIÁIM! 
1. Szenvedek a tisztátalan lélektől. Ez egy süketnéma lélek. 
2. Mintha fogynának az energiáim. 
3. A pszichiátriai sokkolás jót tett, de azóta félek. 

4667. MAGAMBAN IS, MÁSBAN IS KÉTELKEDEM! 
1. Úgy érzem, hogy egyre jobban elhagylak! 
2. Szeretnék igazán megtisztulni! 
3. Néha kételkedem barátnőm médiumi szerepében. 

4668. A TÁRSTALANSÁG LEHET KARMIKUS? 
1. Egy kapcsolatom tévedésére kérek magyarázatot! 
2. Karmikus, hogy ebben a földi életben nem lehet társam? 
3. Megkötözöttségről, irigységről, féltékenységről kérdezlek. 

4669. SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 
A templomban megkötött házasságom elválással végződött. Elhagyott a 

férjem. Nem köthetek többé házasságot? 

4670. TŐLED JÖNNEK, URAM, A KAPOTT SUGALLATAIM? 
1. Valóban ne folyjak bele férjem és testvérem vitáiba? 
2. Valóban betegesen önérzetes a testvérem? 

4671. KÜLDETÉST ÉRZEK A HIT FELSZÍTÁSÁRA! 
1. Feladatom hívni az embereket istentiszteletre? 
2. Ne járjak közösségekbe? 
3. A nyelvek adományát használjam testvéreim épülésére is? 

4672. ISTENNEK TETSZŐ AKAROK LENNI! 
1. Mi a feladatom most családommal kapcsolatban? 
2. Szeretnék jó eredménnyel vizsgázni! A Te akaratod ez? 
3. Munkahely-problémámban add segítségedet! 

4673. SEGÍTENI SZERETNÉK! 
Hogyan segíthetnék barátnőmön? 

4674. TISZTÁN AKAROK LÁTNI! 
1. Mit kell tennem, hogy megvilágosodjak? 
2. Hogyan tovább? 
3. Hol találom meg lelki vezetőmet? 



4675. UNOKÁMÉRT KÖNYÖRGÖM, URAM! 
1. Van egy autista unokám. Az ő érdekében kérlek, Uram! 
2. Csak az Úr akaratát akarom felvállalni! 
3. Unokámnak nincs veszélyérzete! 

4676. SEGÍTS RAJTAM, URAM! 
. 1. A Gonosz mindig uralkodni akar rajtam! 
2. Mit kell tennem, hogy végleg megszabaduljak a Gonosztól? 
3. Buzdítást várok Tőled, Uram! 

4677. KEDVÉBEN AKAROK JÁRNI JÉZUSNAK! 
1. Nagy kegyelemnek tartom, ha valaki járni és írni tud! 
2. Tudom, hogy csak lelki fejlődést szabad kérni Jézustól. 
3. Valóban nem érhet átok? Lelki szárazságot élek át! 

4678. SZERETNÉK BENSŐ SZABADSÁGBAN ÉLNI! 
1. Szeretnék megszabadulni a pánikbetegségtől! 
2. Gyakran van lelkiismeret-furdalásom. 
3. Áldd meg a hozzátartozóimat! 

4679. EGY ELHUNYTRÓL KÉRDEZEM A HANGOT! 
Anyám szomorú elhalt fia miatt. Mi lehet vele? 

4680. BIZONYTALAN VAGYOK! 
1. Mi fontosabb: a felvállalt életút megélése, vagy a leckék általi tisztulás, 

fejlődés? 
2. Jobban szolgálhatlak Téged, ha a szerzetesi életet választom? 

4681. EGY ÁLMOMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT 
Álmomban Jézust láttam két oszlop között. Bal kezével a Föld felé mutatott. 

4682. MIKOR ÉS HOGYAN LESZ A VILÁGVÉGE? 
1. Az égi hierarchiáról szeretnék többet tudni! 
2. Második eljöveteled után lesz az új Ég és az új Föld? 
3. Csak engem pecsételtél le Magadnak 1997-ben? 

4683. ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL ÉS LÉLEKKERESZTSÉGRŐL... 
Melyik fontosabb: az újjászületés vagy a Lélekkeresztség? 

4684. KÉT ÁLMOMRA KÉREK MAGYARÁZATOT! 
Egyik álmomban Jézus egy szívet adott át nekem. Egy másik álmomban 

pedig megsimogathattam Jézus arcát. 

4685. ANYAGI ÜGYBEN KÉREK TANÁCSOT! 
1. Tegyek-e lépéseket egy anyagi értékekkel kapcsolatos elismervény 

megszerzése érdekében? 
2. Miben kell megváltoznom? 



4686. SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 
1-2. Egy álmom magyarázatát kérem, amely rossz lelkiállapotról váltott át 

egy csodálatos jó állapotra! 
3. Az anyagi csőd megrettent! Mit tegyek ellene? 

4687. BÖLCSESSÉGET KÉREK TŐLED, URAM! 
1. Helyes-e, ha elbocsátjuk albérlőinket? 
2. Hogyan tapasztalja meg a gyermek, hogy neki jó, ha szenved? Tehát a 

HANG 7/583. levél magyarázatát kérem! 

4688. MIÉRT NEM KAPTUNK PÉLDÁT JÉZUSTÓL A HÁZASSÁGRÓL? 
1. Jézus nem adott példát a házaséletről. Miért? 
2. Aki kardot ragad, az kard által vész el. Ezt szó szerint kell érteni? 

4689. ELHUNYT KIS UNOKÁMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT 
1. Balesetben meghalt kis unokám. Miért? 
2. Máshol akar leszületni unokám? 
3. Találkozunk még vele? 

4690. ELHAGYATOTTNAK ÉRZEM MAGUNKAT! 
1. Félek az előttem álló problémáktól. 
2. Mindenki elhagyott bennünket! 
3. Van más is rajtam kívül a szobámban? 

4691. MENNYIBEN FELELEK TÁRSAMÉRT? 
1. Követhetlek Téged valaha egy társammal? Nagyon zárt vagyok! 
2. Akivel egy szobában élek, nehezen értjük meg egymást. Ez nem jó! 

4692. KEVÉSNEK ÉRZEM MAGAM! 
1. Tudatom nagyon beszűkült. 
2. Nagyon alacsony rezgési szinten vagyok! 
3. Kérem bocsánatodat! 

4693. AGGÓDOM LÁNYOMÉRT! 
Nagyon aggaszt lányom sorsa. Mit tegyek? 

4694. SZENTEKRŐL, POKOLRÓL, MENNYORSZÁGRÓL 
1. A szentek között miért vannak túlsúlyban a papok és a szerzetesek? 
2. Aki újjászületett és nem kell többé leszületnie a Földre, az már sohasem 

fordul el Istentől? 
3. A pokol lakói nem mindig ugyanazok? A Mennyországban ugye nem ez a 

helyzet? 
4. Ha Isten minden bűnünket megbocsát, eltöröl, akkor miért fogjuk 

visszapergetve látni a jó és a rossz cselekedeteinket? 

4695. ÁLOMRÓL, ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL 
1. Egy álomról kérdezem a Hangot. 



2. Újjászülettem? 

4696. MIT VÁR TŐLEM JÉZUS? 
1. Milyen cselekedeteket vár tőlem Jézus? 
2. Nem hallom, amit a Szentlélek mond, hiába csendesedem el. 
3. Valakit megbántottam, de már megbántam, és bocsánatot is kértem tőle! 

4697. RENDELKEZZ VELEM, URAM! 
1. Haladok az igazi megtérés útján? Mi a véleménye Jézusnak rólam? 
2. Sok verset írok, erről mi a véleménye Jézusnak? 
3. Hogyan lehetnék cselekvőképesebb? Nagyon szeretnék teljes szívből 

újjászületni! 
4. Hálát adok Jézusnak mindenért! 

4698. FÉLTEM ÖCSÉMET A JEHOVA TANÚITÓL! 
1. Felnőtt öcsém egy Jehova Tanúi közösséghez tartozó asszonnyal 

házasságra akar lépni, és mi nem tudjuk megakadályozni! Bizonytalanok 

vagyunk, hogy mi lesz vele! 
2. A Hang véleményét kérem a Jehova Tanúiról! 

4699. TÁRSAMMAL KAPCSOLATBAN BIZONYTALAN VAGYOK 
1. Visszafogadjam-e társamat, akiben nagyon bíztam, de ő csak fájdalmat 

okozott nekem? 
2. Bízhatok-e benne a sok gonoszság után? 
3. Ő lesz az, akivel leélem az életemet? 

4700. CSALÁDOT SZERETNÉK! 
1. Reménytelen, hogy egyszer nekem is családom legyen? 
2. Mi a rendeltetésem a földi életben? 
3. Mi a szándéka Jézusnak velem? 

4701. NEM ÉRTEM A VILÁGOT! 
1. Miért olyan a világ, amilyen? Miért nem változik meg? 
2. Miért nincs a lakóhelyemen templom, és miért nincs nyáron mise? 

4702. ÖSSZEZAVARODTAM! 
Tőled van az a trilógia, amelyből gondolatokat idézek? Ez valóban az Atya 

által sugalmazott mű? 
1. A szellem fizikai testbe öltözése = Isten gondolatban akarja megismerni 

magát? 
2. Nincs Sátán? 
3. Nincs tízparancsolat? 
4. Hitler a mennybe ment? 
5. Soha ne könyörögj! Határozz, hogy úgy legyen! 
6. Nincs karma? 
7. Istent nem érdeklik a tetteitek! 



8. Ez a könyv egy idő után valóban szentírás lesz? 
9. Súlyos magánéletbeli problémáim vannak! Lesz enyhülésem? 

4703. SEGÍTS NEKEM, URAM! 
Segíts nekem, Uram! 

4704. SZERETNÉM FELISMERNI JÉZUS AKARATÁT! 
1. Hogyan élesíthetem lelki hallásomat? 
2. Hogyan próbáljam fékezni szavaimat? 
3. Szeretném a családi békét is megőrizni, és a helyes szeretet útját járni! 

4705. NEM TUDOM, HOGYAN KELL ÉRTELMEZNI A HANG ÁLTAL 

MONDOTT GONDOLATOKAT! 
1. Szeretnék példát kérni Jézustól, hogyan kell másokért élni? 
2. Hogyan kell érteni azt, hogy Jézus legyen az első? 
3. Minden héten imaórát tartok 3-4 fővel. Ez az Istentől van, vagy csak az én 

mániám? 

4706. MI AZ ÚR TERVE VELEM? 
1. Meggyógyulok-e betegségemből? 
2. Le tudok-e mondani a szenvedélyeimről? 
3. Teljesülhet-e a titkos vágyam? 

4707. JÓ ÚTON JÁROK? 
1. Mit kell tennem, hogy jó úton haladjak? 
2. Jól teszem, hogy gyónok és áldozok? 

4708. SEGÍTSÉGET KÉREK ISTENTŐL! 
1. Uram, segíts elviselni nehézségeimet! 

4709. GYERMEKKOROM ÓTA MÉLYSÉGESEN VALLÁSOS VAGYOK! 
1. Szentmisére gyűltünk össze, de a pap valamiért nem jött el. 
Mindenki csalódottan, megrendülten, egy órai imádkozás után távozott. 
2. Valaki a nevemen szólított! Te voltál, Uram? 
3. Mélyen vallásos vagyok, sokat foglalkozom az Istennel és az angyalokkal. 

Állandóan hívom őket! 

4710. SOKAT TANULOK A HANG-KÖNYVEKBŐL! 
1. A gondolataim szétszórtak, amikor imádkozom. Mit tegyek? 

4711. BENNED BÍZOM, URAM! 
1. A mindenkori transzcendenciát Tőled kapom? 
2. A sugallat által kapott versek, énekek Tőled vannak? 
3. Mit tehetek családom megtéréséért azon kívül, hogy imádkozom értük? 

4712. ISTEN ÁLDÁSÁT KÉREM! 
Isten áldását kérem! 



4713. ÁLOMRÓL ÉS KÖZÖSSÉGRŐL! 
1. Mit jelentenek álmaink? 
2. Ha egy lelki közösségben nem mindenki tartja magát egyenrangúnak a 

többiekkel, működik-e az a közösség? 

4714. ENGEDELMESSÉG A FÖLÖTTES HATALOM IRÁNT!? 
Jézustól származnak-e Pál azon kijelentései, amelyekben a feljebbvalók 

iránti engedelmességre szólít, holott Jézus szavai szerint testvérei vagyunk 

egymásnak? 

4715. NEM TALÁLOM A SZÁMOMRA MEGFELELŐ MUNKAHELYET! 
1. Lehetséges, hogy a tanítás nem az én lelkialkatomnak megfelelő 

tevékenység? 
2. Másik munkahely-keresési próbálkozásom sem sikerült, miért? 
3. Saját erőmből nem tehetek semmit sorsom megkönnyítésére? 

4716. AZ ÖRDÖG JÁTÉKSZERÉVÉ VÁLTAM! 
1. Mit és hogyan változtassak magamon, hogy a feleségemmel együtt tudjam 

húzni az élet szekerét? 
2. Mi a vétkem, hogy többszörösen terhelt vagyok? Hogyan tegyem jóvá 

bűneimet? 
3. Ha szólnál pár szót a feladatomról! 

4717. CSAK TE TUDSZ SEGÍTENI RAJTAM, URAM! 
1. Egy álomról kérdezem a Hangot. 
2. Szabadíts meg megkötözöttségemtől, Uram! 
3. Gyermeknevelésben kérem Jézus segítségét! 

4718. GYERMEKRE VÁGYOM! 
1. Sokat vétkeztem gyermek ellen? 
2. Senki sem akar leszületni hozzám? 
3. Sokat vétkeztem? 

4719. DRÁGA URAM, VIGASZTALJ MEG ENGEM! 
Drága Uram, vigasztalj meg engem! 

4720. TÁRSAM ELHANYAGOL 
1. Fáj, hogy nem lehetünk igazi család! 
2. Tartozhatok-e két közösséghez? 

4721. EGY ÁLOMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT! 
Egy álomról kérdezem a HANG-ot! 

4722. JÉZUS ÁLTAL GYÓGYÍTOK? 
1. Azért nem hallom a hangot, mert beavattak? 
2. Van, amikor jeleket látok a gyertya körül gyógyítás közben. Jó ez nekem? 
3. Fiamnak semmi sem sikerül. Jó irányba halad? 



4723. VÁLSÁGBAN VAN AZ ÉLETEM! 
1. Társkapcsolatom harmonikus eredetű-e, és van-e jövője? 
2. Hogyan győzzem le a gonoszt, ami a társamban van? 
3. Mikor elégeli meg Isten a Föld bűneit, mikor jön el, hogy megítéljen, 

beleértve engem is?] 

4724. AKI ÚGY ÉRZI, HOGY ELROMLOTT A KAPCSOLATA ISTENNEL! 
1. Szeretnék Isten hű szolgája lenni! Miért nem találom Őt? 
2. Mit kell tennem, hogy meghalljam Isten csodálatos szavát, meglássam 

arcát? 
3. Miért nincsenek barátaim? 

4725. NAGYON NEHÉZ AZ ÉLETEM! 
1. Meghalt öcsém inkarnálódott a fiamként? 
2. Leszek-e boldog itt a Földön? 
3. Vissza fogom kapni az égiektől a volt társam által kicsalt pénzt? 

4726. MI A SZÁNDÉKA VELEM AZ ÚRNAK? 
Mi a szándéka velem az Úrnak? 

4727. FÉRJEM ELHAGYOTT, DE ÉN MÉG MINDIG VÁROM ŐT 
1. Férjem harmincegy évi házasság után elhagyott. 
Házasságkötésünkkor templomi esküvőnk is volt. Szeretném tudni, hogy 

férjem valóban elhagyott? 
2. Én még mindig várom. Visszakapom őt? 
3. Az új társával való házasságát elfogadják, támogatják-e az égiek? 
4. Volt férjem rájön-e arra, hogy új feleségének csak a pénze miatt kell, és 

hogy rosszul döntött? 

4728. MIT VÁR TŐLEM JÉZUS? 
1. Milyen hivatásom lesz a jövőben? 

4729. JÓ HELYEN VAGYOK? 
1. Jó helyen vagyok a Szeretet Fénykör alapítványban? 
2. Újjászülettem-e, és megkaptam-e a Szentlélek-keresztséget? 
3. Te szóltál hozzám álmomban, Uram? 

4730. IGÉNYEM VAN A VASÁRNAPI KÉTSZERI ÁLDOZÁSRA 
1. Lelki vágyat érzek a vasárnapi kétszeri szentáldozásra. 
2. A sükösdi tanítás szerint a második szentáldozást csak meghalt és holtan 

fekvő családtagért ajánlhatom fel. 
3. Milyen imát kell még mondania engesztelő imaközösségünknek? 

4731. FÁJ, HOGY LÁNYOM EGY TERMÉSZETGYÓGYÁSZ TANÁCSÁRA 

ELZAVARTA FÉRJÉT 
1. Istentől van az a gyógyulás, aminek következtében szétverik a családokat? 



2. A természetgyógyász Szűzanyának adja ki magát! 

4732. MIÉRT SZERETETLENSÉG AZ ÖNVÉDELEM? 
1. Hogyan oldjam meg társproblémámat? 
2. Nem az vagyok, aki lenni szeretnék! 
3. Hogyan lehet az, hogy az Isten ellenzi a fizikai erőszak bármilyen 

formáját? 

4733. BENNED BÍZOM, URAM! 
1. Miről szólt az álmom? 
2. Csak Benned bízom, Uram! 

4734. KÉTOLDALNYI VÁLASZT SZERETNÉK! 
1. Rettegek a szerepléstől. 
2. Segíts hozzá, hogy Isten általam is megtapasztalhassa Magát! 

4735. VÁLSÁGBAN AZ ÉLETEM! 
1. Tűrjem-e tovább a szégyent és a megaláztatást? 
2. Hogyan éljek úgy, hogy hazugság vesz körül? 
3. Gyermekeim érdekeit nézzem vagy az enyémet? 

4736. FELADATOT SZERETNÉK! 
1. Miben változtassak az életemen? 
2. Vassula a Te kiválasztottad? Hol van ő most? 

4737. ÁLOMRÓL, MEGHALT ROKONOKRÓL KÉRDEZEM A HANGOT 
1. Egy álom magyarázatát kérem! 
2. Szeretném megtudni, hogy szüleim, rokonaim jobb helyen vannak-e a 

másvilágon? 

4738. KÉRDÉSEK VALLÁSI FELEKEZETEKRŐL! 
1. A HIT gyülekezete Istentől van? 
2. A Jézus Szíve Egyházban, ahol gyógyítás is folyik, Isten erejével 

gyógyulnak az emberek? 
3. Papjaink aktivitása nagyon visszaesett! 

4739. BÉKÉRE VÁGYOM! 
Békére vágyom! 

4740. JÓ ÚTON JÁROK? 
1. Mit tegyek, hogy a békességet megőrizzem, de rádöbbentsem a 

családomat arra, hogy nem az ő életüket élem? 
2. Jó úton vagyok? 

4741. ELHÍVATOTTSÁGOT ÉRZEK A SZERZETESI ÉLETRE! 
1. Elfogadod-e Uram, hogy belépjek egy kolostorba? 
2. Mi az, ami akadályoz abban, hogy teljesen szabadnak érezzem magam? 



3. Melyik lenne a nekem leginkább megfelelő életforma? 

4742. FÉLEK A MŰTÉTTŐL! 
1. Engedjem magam megműteni? 

4743. SZERETETLENSÉGBEN FOGANTAM! 
1. Érinti-e a lényeget az a tény, hogy nem szeretettel várt gyermekként 

születtem meg? 
2. Kell-e emiatt jobban figyelnem magamra? 
3. Áldásodat kérem, Uram! 

4744. NEM TUDOM ELFOGADNI MAGAM! 
1. Hogyan szeressem teljesen és őszintén a testem? 
2. Önmagam teljes megtapasztalását, a megvilágosodást szeretném elérni! 

4745. CSAK PÁR SZÓT SZÓLJ HOZZÁM, URAM! 
Csak pár szót szólj hozzám, Uram! 

 

  



ELŐSZÓ 

Tisztelt Uram! 

 

Köszönetet szeretnék mondani Önnek a lehetőségért, hogy az Ön áldozatos, 

fárasztó, de csodálatosan szép, lélekemelő munkája lehetővé teszi számomra és nagyon 

sok hittestvérem számára azt, hogy épüljünk, fejlődjünk, vigasztalódjunk a "Hang" 

léleksimogató szavait olvasva. Elmondhatom, hogy a Hangot olvasva jutottam el a 

helyes Útra, az egyedüli Útra, amit 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! 

 

Őszinte szeretettel köszönöm. 

 

K. Ferencné 

  



4642. OTTHONI PROBLÉMÁIM VANNAK 

Kérdező: 

1. Nincs szeretetkapcsolat a feleségemmel. 

2. Mitévő legyek? 

HANG: 

 » Drága Barátom! 

1. A földi élet poklában Mellettem kitartani, ez az az áldozat, amely az Irántam 

való szeretetednek a másik neve! Neked nem a családodat kell összetartanod, hanem 

arra a kapcsolatra kell vigyáznod, amely Velem tart téged össze. Neked ebben kell 

példát adnod! Ne másokban, még feleségedben se akarj olyan változást látni, amely 

hatására bensőleg rendeződhet életed. Nem! Azért élek benned, és azért élek benned 

érted, hogy te magadban találj rá arra a békére, amelyet a világ senkinek, tehát neked 

sem adhat meg, de el sem vehet tőled. 

2. Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Ha te a feleségednek jót akarsz, akkor 

megtettél mindent, amit meg kellett tenned ahhoz, hogy megéld iránta az Én 

szeretetemet! Az, hogy ő erre hogyan reagál, az már nem a te dolgod! 

Az egymás iránti szeretetetek a Földön nagyon gyermekcipőben jár! Ezért alig 

található meg az a boldogság, amely a különbözőségek dinamikus harmóniája. De ez 

igenis megtalálható benned Velem kapcsolatban, ha te ezt meg akarod találni! E 

megtalálás útja az elmélyült IMA! Ehhez viszont szükséges az az élő HIT, amelyet Én, 

Jézus, annyira fontosnak tartok ahhoz, hogy kettőnk között a különbözőségek 

dinamikus harmóniája ne agyaglábakon, hanem sziklán álljon. 

Én, Jézus, mindent megteszek benső békéd érdekében! Ezért vállaltam azt a 

szenvedést, amit vállaltam. Most rajtad a sor! Hidd el, hogy Én hűséges vagyok! Soha 

nem hagylak magadra! Hidd el azt is, hogy akinek Én nem vagyok elég, annak semmi 

és senki nem elég! Isten mindenkit, tehát téged is Önmagára, tehát Rám teremtett! És 

csak Bennem találhatja meg mindenki azt a szívbékét, amelyet sem adni, sem elvenni 

nem tud senki tőletek a földi életben, ha egyszer erre teszitek a hangsúlyt! 

Ne feledd: Veled és érted mindent, de helyetted semmit! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4643. SZERETNÉK TEMPLOMBAN ESKÜDNI, DE NEM LEHET! 

Kérdező: 

Nem esküdhetek meg társammal templomban, mert ő elvált ember. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Egyházad törvényei szerint valóban nehéz jogi úton bizonyítani azt, hogy 

élettársad templomban kötött házassága érvénytelen volt. 

A JOG a földi élet abroncsa. A kegyelmi életet a szeretet tartja össze, vagyis a 

Szentlélek! Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket! (János 13:34) 



Ehhez tartsátok magatokat! Az ilyen szeretet lényege az, hogy törekedtek 

állapotszerűen megvalósítani az égi békét a Földön! Ha ez jellemez titeket, akkor 

kárpótolni tudlak mindkettőtöket azokért az értékekért, amelyektől a JOG elválaszt 

benneteket. 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

4644. SZERETNÉM TISZTÁN HALLANI JÉZUS HANGJÁT! 

Kérdező: 

1. Nem tudom eldönteni, kinek a hangja szól időnként bennem. 

2. Váljak el? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az eredeti bűn az önzés és a felelősségáthárítás összefonódása. 

Az egészen biztos, hogy szíved békéjét csak Nálam, a te Jézusodnál, tudod 

megtalálni. Akár elválással, akár elválás nélkül, de mindenképpen csak Nálam 

találhatod meg azt! (Máté 11:28) Vagy elhiszed, vagy nem, hogy Én, Jézus, azért is 

jöttem közétek, hogy bennetek éljek! (János 14:23) De jöttem másért is. Azért is 

jöttem, hogy szabaddá tegyelek benneteket azoktól a kötelékektől, amelyek 

rabláncként fonnak körül benneteket. Igen! Én olyan Igazság vagyok, Aki megszabadít 

titeket kártékony megkötözöttségeitektől! (János 8:32) Az igaz, hogy ehhez tanulnotok 

kell Engem! Vajon mennyit foglalkozol Velem naponta? 

2. A Szentlélek a kapcsolatok Lelke! Ha valakiről azt gondoltad, hogy hozzád 

tartozott, de lélekben már elvált tőled, akkor ezt te tudomásul veheted, s ezen 

változtatni te nem tudsz! Ezt kell megértetned azzal, akivel kibírhatatlannak érzed 

tovább az életedet. 

Kétségtelen, hogy karmikus tartozásod is van! Én, Jézus, mindig megtalálható 

vagyok számodra az imában és az evangéliumok olvasásában. 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4645. HOGYAN TÖRTÉNHET ANNYI BŰN? 

Kérdező: 

1. Hogyan tudott elfordulni annyi szellem a Teremtőjétől? 

2. A nagypéntek levertséget jelent számomra. 

3. Kezdem látni, hogy miért élek ilyen hosszú ideig. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Óriási ajándék a szabadság! Istennél a szabadság az, hogy amit akar, az van, 

amit nem akar, az nincs. Teremtménynél pedig a szabadság az, hogy akarhatja azt is, 

ami van, és azt is, ami nincs. Ez jelenti azt, hogy Isten minden szellemi teremtményét 

Önmagára teremtette. Saját boldogságára! Elfogadhatsz tehát Engem Uradnak, de 



elfogadhatsz mást is uradnak, aki pedig nem urad! Így is mondhatom: Élhetsz Értem, 

és élhetsz másért! A döntés a te kezedben van! 

Ha valaki körülnéz a világban, tapasztalhatja Isten nagyságát, fenségét. Legtöbben 

mégsem Istenért élnek. Bizony igaz, kedves Barátom, kezetekkel el tudjátok takarni 

szemetek elől a napot! Össze tudjátok keverni az eszközt a céllal. A mulandót az 

örökkel. 

Ez így volt már kezdetben is! Boldogságotoknak, tehát helyes látásotoknak ára 

nem kevesebb, mint a teljes odaadottságotok annak, Aki az Isten! Bennem Ő is teljesen 

adta Önmagát nektek! Bizony semmi megszorítást nem tettem akkor, amikor az első 

főparancsot megfogalmaztam: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes 

lelkedből és teljes elmédből!” (Máté 22:37). 

2. Levertséged csak addig lehetséges, amíg megállítod nagypénteken az időt. 

Amikor azt olvasod a Bibliában, hogy az igaz a hitből él (Róm. 1:17), akkor ezt így is 

olvashatod: az igaz a reményből él! (Róm. 5:5) Ez azt jelenti, hogy a fájdalmas 

emlékezés sem üthet tanyát annak szívében, aki reményből él! 

3. Te örökké élsz, éspedig boldogan! Ezt Én, Jézus, megígérem neked! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

4646. EGY ÁLOM MAGYARÁZATÁT KÉREM! 

Kérdező: 

Több csigavonal magyarázatát kérem, amelyre egy oroszlán néz. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A csigavonal a szimbólumok nyelvén mélységet és magasságot egyaránt jelez. Az 

oroszlán csakúgy jelent erőt, bátorságot, mint veszedelmet. Ezért azt ajánlom, hogy 

légy türelmesebb a benső világodból eredő szimbólumokkal kapcsolatban. Inkább 

foglalkozz azokkal a jelekkel, sugallatokkal, amelyek egyértelműbben igyekeznek 

elirányítani téged abban a jelenben, amelyben élsz. 

Bizony igaz: A múlt történelem. A jövő rejtelem. A jelen ajándék! Erre az 

ajándékra kell olyan szeretetsugárzást engedned magadból, amilyenre csak képes vagy! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

4647. NEM ÉRTEM A JÁNOS 14:23 RÉSZT 

Kérdező: 

„...hozzá megyünk, és benne fogunk lakni (János 14:23).” 

Hogy van ez? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Aki elhiszi szavaimat, azzal ez megtörténik! Kérdésedre a válaszom tehát: ez hit 

kérdése! Ha elhiszed, hogy a Tőlem kapott feladatod a soha senkit nem bántás, a 



mindig mindenkinek megbocsátás és a lehetőség szerinti másokon segítés, akkor 

tapasztalni fogod, hogy ezt csak úgy tudod megvalósítani, ha ÉN, Jézus, benned élek! 

Amikor azt mondom, hogy általad és veled mindent, de helyetted semmit, akkor 

mindig erre gondolok. Ez a viselkedés valósítja meg az égi békét a Földön! El kell 

hinned tehát, hogy csak akkor vagy képes úgy szeretni, ahogy Én szerettelek titeket, ha 

benned élek! Ismétlem: Ez hit kérdése! Ezért mondhatta Pál: „Az igaz a hitből él!” 

(Róm. 1:17) Igen, mert aki engedi, hogy benne éljek, az képes úgy szeretni, ahogy Én 

szerettelek titeket: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint Én 

szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást!” (János 13:34) 

Hidd el hát, hogy benned élek! Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4648. MENJEK VAGY MARADJAK? 

Kérdező: 

1. Jó irányban haladok? Elköltöztem otthonról. 

2. Munkahelyet is változtattam. 

3. Van egy jó „kapcsolatom”, aminek örülök. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Mindaddig jó irányban haladsz, ameddig szíved békéjét fel nem borítod. Egy 

bizonyos kor után természetes az önálló élet. De a benső béke elsősorban nem ezen 

múlik. A döntő mindenkor a Velem, Jézussal, fenntartott élő kapcsolat! Minden ezen 

múlik! Ez hosszú távon csak rendszeres reggeli és esti imával biztosítható. 

2. Ahol valaki életének nagy részét tölti, ott kell leginkább sugároznia azt a 

szívbékét, amely az Én jelenlétem velejárója. 

3. Csak az a „kapcsolat” lehet áldott kapcsolat, amelyet a Szentlélek tart fenn. 

Mivel Isten mindenkit Önmagára teremtett, ezért arra kell törekednetek, hogy egyre 

jobban Hozzám segítsétek egymást. E nélkül a boldogság helyett csak bódultságot 

eredményez a legjobb kapcsolat is. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

4649. NEM ÉRTEM A JÁNOS 17:9 RÉSZT 

Kérdező: 

1. Jézus soha nem volt kirekesztő! 

2. Jézus tudása vonódik kétségbe, ha nem tudta, hogy sok nemzedék szükséges az Ő 

tanításának megértéséhez. 

3. Jézus megosztja az emberiséget? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



Mielőtt válaszolnék a fenti pontokra, el kell mondanom, hogy Isten csak 

tökéleteset tud teremteni. Ő soha nem csinál selejtet! Gondolom, ezt nem nehéz 

elfogadni. 

Isten tehát minden egyes szellemi teremtményét tökéletesnek teremtette. Erről 

egyetlen szellemi teremtménye sem tehet. De ez teremtményi szinten csupán egy 

tökéletes keret, váz, amely betöltésre vár. Isten ennek a tökéletes szellemi 

teremtményének felkínálta a saját boldogságát, mint élettartalmat. Ehhez viszont már 

kellett e tökéletesnek teremtett szellemi lénynek, mint „váznak” a szabad beleegyezése 

is. 

Ezek után válaszolok a fenti pontokra. 

1. Azokat a tökéletes szellemi teremtményeket, akik elfogadták, tehát igent 

mondtak Isten boldogságának befogadására, nevezzük angyaloknak. Azokat, akik 

visszautasították ezt az isteni boldogságot, két csoportra kell osztanunk. Egyik részük e 

döntésükbe belemerevült. Ezeket hívjuk ördögöknek. Ezekkel szemben Isten 

„magatehetetlen”, tehát az Atya nem tudja átadni őket a Fiúnak. Másik részük ezt a 

döntést nagyon megbánta. Mivel az Isten örök szeretet, azok számára, akik e döntést 

nagyon megbánták, a létet anyaggá formálva lehetővé tette, hogy – leszületve a Földre 

– megbánásukat ki tudják mutatni azáltal, hogy Isten – Aki maga is leszületett Fiában – 

felkínálja Magát szeretetre minden rászorulóban. 

Ti tehát, akik kezdetben visszautasítottátok Isten visszaszeretését, de ezt 

megbántátok, a földi létben alkalmat kaptatok arra, hogy megszületésetek előtti 

megbánásotokat a rászorulókon történő segítésetekkel valósággá igazoljátok nem 

csupán Isten számára, hanem minden szellemi teremtmény számára is. Így az ő 

örömük egy megtérő bűnös felett nem egy levegőben lógó ígéret elfogadásán, hanem 

teremtményi szinten megtapasztalható valóság talaján áll. 

Isten végtelen szeretetét, vagyis azt, hogy anyaggá sűrűsítette a létet, a megrögzült 

gonoszok kihasználták, és ők is leszülettek a Földre nagy számban. Ezek vannak az 

Ördögatyától. Én, Jézus, ezekért nem imádkoztam. Azt is mondtam, hogyha valaki 

felismer egy ilyet, még a port is rázza le a lábáról, és úgy menjen tovább. Ezek azok, 

akik azért jöttek le a Földre, hogy megpróbálják eltéríteni az Isten által Önmagára, 

saját boldogságára teremtett teremtményeit attól a születésük előtt elhatározott 

gondolkodás-átalakítástól, amelynek következménye az az újjászületés, amely feltétlen 

feltétele az üdvösségnek (János 3:3). 

2. Azokat, akik megtérésük valódiságát igazolni születtek a Földre, főleg két 

kifinomult csapda várja az Ördögatyától valók részéről: a vallás és a Biblia. Én, Jézus, 

ezekért imádkoztam. Az Atya ezeket adta Nekem, és előbb-utóbb ezek, akár az Istentől 

tökéletesnek teremtett, de elrontott természetük által (főleg az Én földi életem előtti 

korban, akár önhibájukon kívül Engem meg nem ismerve, a lelkiismeretükre 

hallgatva), akár Engem megismerve, imám hatására megtérnek, és újjászületnek. 

A kapu szűk, és az út keskeny, amely az ÉLETRE vezet. Bizony kevesen találják 

ezt meg. De még azok is, akik gonoszkodni jönnek a Földre – tehát azok, akikért Én, 

Jézus, nem imádkoztam, mert az Atya ezeket nem adhatta Nekem, mivel ezek nem 



adták magukat az Atyának – haláluk után rendre lehetőséget kapnak arra, hogy ezt 

megtegyék, és így leszületve már részesülhetnek imámban. De a két csapdát Én meg 

nem szüntethetem. Csak megerősítést adhat imám arra, hogy ezt ti magatok 

legyőzzétek az Én segítségemmel. De biztosak lehettek abban, hogy megvalósul a ti 

Jézusotok ígérete, mely szerint előbb-utóbb mindenkit Magamhoz fogok vonzani! 

(János 12:32) Igen, mert még a legnagyobb gonosz is egyszer be fogja látni, hogy Isten 

boldogságának elfogadása nélkül nem lehet boldog, csupán csak bódult. Mihelyt ezt 

belátja, imám elérheti őt. 

3. Nem Én, Jézus, osztom meg az emberiséget, hanem annak ellenére, hogy az 

emberiség önmagát osztja meg, Én mindeneket egységbe akarom összefogni! 

A Biblia megosztja az embereket. Igen, mert Isten sugalmazása nem szüntetheti 

meg az ember sérült természetét, és így a sugalmazott szövegek szükségszerűen csak 

szennyezetten tudnak megjelenni a megsérült emberi természeten keresztül. Ha lehetne 

másképpen is, akkor Istennek fel kellene függesztenie abban az emberben, akin 

keresztül sugall, azt, ami emberré teszi az illetőt, vagyis bábuvá kellene silányítania 

azt, aki által sugalmaz. Illetve mindenkit azzá kellene tennie, ha azt akarná, hogy a 

sérült emberen keresztül színtiszta igazság jusson el minden emberhez. Ezért bizony ki 

kell jelentenetek, hogy csak szennyezett sugalmazás létezik! Ezt legkevésbé a négy 

evangéliumomról és az Apostolok cselekedeteiről mondhatjátok el. Főleg a négy 

evangéliumról. Ezért ezek a legalkalmasabbak a ti Jézusotok szerinti gondolkodás-

átalakításra. Vagyis annak a megtérésnek az igazolására, amelyet már születésetek előtt 

felvállaltatok, és amelyhez hűségesek akartok maradni azért, hogy újjászületve 

reményben, tükör által homályban látva, már itt a Földön előízt kapjatok üdvösségetek 

bizonyságaként.  « 

4650. FÉRJEM SZINTE ELLENSÉGEM! 

Kérdező: 

1. Férjem anyagilag nem segít. Mit tegyek? 

2. Gyermekeimet férjem támogatja, és engem pocskondiáz. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Csak elveket tudok adni. A gyakorlatban ezeket az elveket neked kell 

alkalmaznod! 

Azzal az anyagi háttérrel, amellyel rendelkezel, úgy kell gazdálkodnod, mintha 

magadra maradnál. Sem férjedet megváltoztatni, sem szíved békéjét másképpen 

megőrizni nem tudod. Márpedig a szívbéke megőrzésénél fontosabb nem lehet 

számodra, mert az mindenkor a lelkiismereti döntésed következménye! A te 

lelkiismereted az Én Lelkemnek Lelke benned! Azért leheltem beléd, hogy irányítson! 

2. Az, hogy ő emiatt pocskondiáz vagy sem, ez lelked mélyen nem más, mint 

hiúsági kérdés. Ha valóban Nekem, Jézusnak, akarsz tetszeni egyedül, akkor ezt 



minden különösebb nehézség nélkül el tudod viselni! Igen, mert Én, Jézus, nemcsak 

benned vagyok, hanem érted vagyok benned! 

Ne feledd! A hited próbája a negatív megtapasztalás! Vagy növelem az erődet, 

vagy csökkentem a keresztedet! Az, hogy ezt elhiszed vagy sem, rajtad múlik! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak Szívem szeretetével!  « 

4651. SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 

Kérdező: 

Az ezotériáról kérdezem a HANGOT. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Általában azokat a gondolatokat, könyveket, irányzatokat mondjátok 

ezoterikusoknak, amelyek nem a felszínen, hanem a felszín mögött, beljebb, a dolgok 

mögött akarják feltárni, meglátni, megtalálni és megmagyarázni a látszat-valóságot. 

Mióta a keleti világ irodalma megjelent köreitekben, sok ilyen ezoterikus írással lehet 

találkozni. 

Arra nem vállalkozom, hogy e könyvek, irányzatok közül bármelyiket is ajánljam. 

Ha alaposan megismered az evangéliumaimat, akkor azok bőséges ismereteket adnak 

arra, hogy mélyre tudj látni, és megfelelő értelmet tudj adni földi életednek. Tömören: 

Az exotéria = kívülről befelé. Az ezotéria = belülről kifelé. 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

4652. LÁTHATUNK A JÖVŐBE? 

Kérdező: 

1. Milyen alapon adhatok tanácsot másoknak? 

2. A kézvonalak elég alapot adnak-e a jóslásra? 

3. Hogyan segíthetek egy alkoholistán? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ha sokat és alaposan olvasod az evangéliumokat, ha kéred továbbra is a 

Bölcsesség Lelkét, akkor feltétlenül jogod van tanácsadásra. 

2. A kézvonalaknak nincs előre mutató mondanivalójuk, bármennyire egyénre 

szabottak is. Jellemre lehet következtetni belőlük, de jóslásra teljesen alkalmatlanok. 

3. Felnőtt emberen csak akkor lehet segíteni, ha ő maga is akarja. Mivel senkinek 

nem láthattok a lelke mélyére, ezért az imádság mindig helyénvaló. Nincs meg nem 

hallgatott ima! Ha lepereg arról, akiért imádkozol, akkor az imád visszaszáll reád, tehát 

mindenképpen eredményes. 

Megáldalak a NYITOTTSÁG és a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!  « 



4653. SZERETNÉK TÖBBET TUDNI ÖNMAGAMRÓL! 

Kérdező: 

1. Előző élethelyzeteimről szeretnék tudni valamit! 

2. Van-e átalakulás benső világomban? 

3. Miben akadályozom a helyes lelki fejlődésemet? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Mindaz, amit jelen élethelyzetedben nehéznek élsz meg, arra figyelmeztet, hogy 

előző életeid ilyen és ezekhez hasonló élethelyzetbe hoztak másokat, s neked most 

ezeket kell kiegyenlítened. Bizony a szeretetnek igazságban, az igazságnak pedig 

szeretetben kell megnyilvánulnia! Éppen ezért az „adósságtörlesztés” kikerülhetetlen! 

2. Meg kell tanulnod képességeidet, lehetőségeidet és vágyaidat, kívánságaidat 

szinkronban tartani. Tehát meg kell tanulnod feladatokban úgy gondolkodni, hogy a 

képesség, lehetőség, kívánság háromsága olyan szent háromság legyen életedben, hogy 

létre tudja hozni benned azt a szívbékét, amelyet a világ nem adhat, de el sem vehet 

tőled soha! 

3. Az evangéliumaim olvasása, ezek felett történő gondolkodás, imádkozás, 

elmélkedés nélkül a lélek képtelen Bennem, Jézusban, fejlődni. 

Mindenkinek olyan az élete, amilyen az imája! Az, aki evangéliumaim alapjára 

helyezi imaéletét, jó irányban halad. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak, hogy ébredjen vágy benned evangéliumaimat 

olvasni, így emelni lelked Isten felé, vagyis hogy így imádkozzál!  « 

4654. MIÉRT FÉLEK MINDENTŐL? 

Kérdező: 

Mindentől félek! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A Bibliában, főleg az evangéliumokban gyakran mondtam azoknak, akik 

körülöttem voltak, hogy ne féljenek. Én, Jézus, nem tudok helyettetek hinni! Ha nem 

hiszed el, hogy Én, Jézus, benned élek, akkor te magad vagy az oka annak, hogy tele 

vagy félelemmel. Ilyen esetben el kell menned pszichológushoz, mert olyan 

betegséged van, amely meggyógyítható. Igaz, hogy hitet a pszichológus sem tud adni, 

de legalább rádöbbenthet arra, hogy az, ami rajtad múlik, az rajtad múlik! 

Tanulni sem tanulhat helyetted más, anyádat sem szeretheti helyetted más, tehát 

azt, amit neked kell megcsinálnod, azt neked kell megcsinálnod! 

Ha hiszed, ha nem, Én, Jézus, nagyon szeretlek, és bízom benned! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 



4655. JÓ ÚTON JÁROK? 

Kérdező: 

1. Jó úton járok? 

2. Az időjárás változásai jeleznek számomra valamit? 

3. Anyósomnak nagyon boldog, szép halála volt. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ha reggeli imáidban képességeidet, lehetőségeidet, kívánságaidat összhangban 

teszed Elém, a te Jézusod elé, és így kéred elinduló napodra áldásomat, ha este szintén 

az Én áldásommal hajtod álomra fejedet, akkor biztosan jó úton jársz. 

2. Az időjárási változások nem járhatnak erkölcsi hatással senkire. Vagyis senki 

nem attól jó, illetve rossz, nem attól van szívében szeretet, tehát jóakarat, illetve 

gyűlölet, vagyis rosszakarat, mert süt a Nap, mert felhős az ég. Kétségtelen, hogy 

hangulati változásokat idéz elő az időjárási változás egyes érzékenyebb idegrendszerrel 

rendelkező embernél, de ez nem távolíthat el Tőlem senkit, aki nem akar eltávolodni 

Tőlem! 

3. Neked is arra kell törekedned, hogy halálod órája legyen a legboldogabb órád! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

4656. SZÁMOMRA IS VAN BOCSÁNAT? 

Kérdező: 

Nagyon bűnös vagyok. Kérhetek feloldozást? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Természetes, hogy kérheted bűneid bocsánatát! Sőt! Ennél jobbat és vigasztalóbbat 

magad számára nem is kérhetnél! Én, Jézus, az IRGALOM istene vagyok! Titeket is 

arra tanítottalak, hogy nem hétszer, hanem hetvenhétszer hétszer kell 

megbocsátanotok, ha vétkezik valaki ellenetek. Mennyivel inkább teszem ezt meg Én, 

aki mérhetetlenül szeretlek benneteket akkor is, amikor ti nem szeretitek magatokat! 

Bizony Nélkülem, a te Jézusod nélkül, csak pokol lehet az életetek! De ha valaki 

valóban befogad Engem a szívébe, akkor Én ott Mennyországot, égi békét tudok 

teremteni. Itt a Földön ez a legtöbb, amire képes vagyok értetek! Aki ennél többet 

kíván, az megfeledkezik arról, hogy a Föld soha nem lesz Mennyország! Tehát csak 

bennetek tudok égi békét teremteni. Rajtatok kívül, körülöttetek nem! 

Tudnod kell még azt, hogy bűneidtől teljesen meg tudlak tisztítani, mert már nagy 

szeretet van benned, de bűneid következményeit, mint terheket, cipelned kell tovább. 

De már nem elkeseredetten, hanem az Én segítségemmel. 

Kislányoddal kapcsolatban is meg kell tanulnod, el kell fogadnod, hogy az ő 

betegsége nem válhat kárára, ha ő is befogad Engem a szívébe. Attól csak nagyon 

silány és rövid ideig tartó annak boldogsága, aki ezt az egészségétől várja. Mindenkit a 



saját szívében lévő szeretet és béke tehet csak boldoggá. A földi élet, bármennyi ideig 

is tart, nagyon rövid! Te is és kislányod is az örök boldogság várományosai vagytok. 

Az, aki vonatra száll, bármilyen sokáig is kell utaznia, tudja, hogy azért ült vonatra, 

hogy leszálljon azon az állomáson, ahová indult. Ti fölszálltatok arra a tündérvonatra, 

amely tündérországba szállít benneteket. Ez BIZTOS! 

Felejtsd hát a múltat, és bízz abban, hogy ott vagyok a szívedben! Az Én erőm a te 

erőd is! Ezért bármennyire is zötyög ez a tündérvonat, mégis tündérországba szállít 

benneteket! A Bibliában ezt olvashatod: „Az igaz a hitből él!” És ez így is van! Te 

Általam IGAZ lettél bűnbánatod által! 

Imáiddal erősítsd hitedet! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4657. NAGYON BOLDOG VAGYOK! 

Kérdező: 

Szívem tele van hálával. Erre is kérek Tőled választ! 

HANG: 

 » Újra és újra azt tudom mondani, hogy a hála és a dicsőítő gondolatok olyan 

szemeket tudnak nyitni benned, amely szemek, éppen mert jóra hangolt szemek, 

nemcsak elviselhetővé teszik, de széppé is teszik az életedet. 

Én, Jézus, soha nem engedem azt, hogy a kétségbeesés úrrá legyen enyéim lelkén! 

Te is, mivel az Enyém vagy, mindig kapsz Tőlem olyan felhajtó erőt, amelyre 

szükséged van ahhoz, hogy „magasabbról” tudd nézni azokat az eseményeket, amelyek 

el tudnának keseríteni. Én, Jézus, valóban benned vagyok, és érted vagyok benned! 

Imáid biztosítják számodra hited növekedését, ami nagyon fontos! 

Nagyon szeretlek, és újra megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4658. JÓL LÁTOM A MAGAM ÉS A MÁSOK ÉLETÉT? 

Kérdező: 

1. Van kiút a helyzetemből? 

2. Igaz-e, amit a saját és az emberiség sorsának gondolok? 

3. A megváltásról és a reinkarnációról kérdezem a Hangot. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Természetesen minden helyzetből van kiút! Még a pokolból is! Más az, hogy 

akarja-e valaki ezt a kiutat vagy sem. Az is természetes, hogy minden helyzetből Én, 

Jézus, vagyok a kiút. Ha a saját helyzetedet és látásmódodat összehasonlítod avval a 

helyzettel és látásmóddal, amire Én tanítottalak benneteket, akkor nemcsak a kiutat 

látod meg, hanem azt is, hogy hogyan tudod ezt a meglátott utat felvállalni. Én, Jézus, 

kétezer évvel ezelőtt és ma is Útként állok előttetek, és ez az út olyan egyértelműen 

világos, hogy bármely jó szándékú ember számára követhető. A Tízparancsolatot 



ismered, éld úgy, ahogy Én éltem elétek. Soha senkinek nem ártottam, mindig 

mindenkinek megbocsátottam, és ott segítettem az embereken, ahol csak módomban 

állt. Ha nyitott vagy a jóra, és van benned annyi alázat, hogy hű is legyél hozzá, akkor 

te nemcsak jó úton vagy, hanem örökre az Enyém vagy! 

2. Nem igaz! Ha ismernéd a sorsodat, akkor most nem élnéd meg magad 

úttalannak. 

3. A megváltás nem más, mint a csak szeretni tudó Atyaisten végtelen irgalma 

felétek. Én, Jézus Krisztus, az életemmel és halálommal tanítottalak benneteket arra a 

látás- és magatartásmódra, amely Velem, mint Úttal, azonosítható: a bűntelen életre és 

az irgalmas, szerető cselekedetekre. Aki ebben Engem követ, az meg van váltva, 

vagyis haza tudom vezetni az örökéletbe, és annak üdvössége lesz. Aki Engem ebben 

nem követ, az elkárhozik. 

Félelmetek, önzésetek mérhetetlensége miatt egy földi élet alatt legtöbben 

képtelenek vagytok életeteket, lelketeket átadni Nekem úgy, hogy – Bennem 

megtisztulva – a világban áldásként tanúságot tehessetek arról, hogy az Isten irgalma 

végtelen. Ezért szűk a kapu és keskeny a Mennyországba vezető út (Máté 7:13). 

Képtelenek vagytok rá, mert a bennetek élő félelem abból fakad, hogy mérhetetlen 

önzéseteket csak mások büntetésével, szabadságában való korlátozásával tudjátok 

kielégíteni, ezért lelketek mélyén ti is féltek a büntetéstől, és a szabadságotok 

bárminemű korlátozásától. Ez olyan súlyos kórkép beteg lelketekről, amit szinte 

képtelenség egy földi élet alatt megjavítani. 

Ha körülnézel környezetedben, azt látod, hogy az emberek többségének, 

akármilyen jó szándékúak, még elképzelése sincs arról, hogy mit kezdjen az életével, 

főleg a halálával. Hogyan lehetnének ők tanúságot tevőim, ha nem is ismernek Engem, 

Jézust, sem Útként, sem Igazságként, sem Életként? Nem beszélve azokról a lelkekről, 

akik – földi szemmel nézve – olyan fiatalon távoztak el az élők sorából, hogy 

lehetőségük sem volt arra, hogy a tudatosság legcsekélyebb formáját is megéljék az 

önzetlen szeretet irányában. Pedig e többség nem gonosz, csak lelkük betegsége miatt 

iránytalan! Hát ezért kell a reinkarnáció, mert a Mennyei Atya mérhetetlen szeretete 

nem ismeri az időt! Az idő az anyagi teremtettség tulajdonsága, a szeretet az nem! A 

szeretet az Isten tulajdonsága, sőt maga az Isten, Aki létben tartja magát az anyagot is. 

Az Isten és az Ő irgalma, melyet elhoztam közétek, örökkön-örökké él, és 

örökkön-örökké rendelkezésére áll annak, aki evvel élni akar! Ne büntessétek hát 

magatokat, mert Én sem büntetlek titeket! Ne mondjátok azt halálotok óráján, mikor 

majd Elém álltok, hogy: én szerettem volna Uram, de nem volt hol, és nem volt mikor, 

és nem volt kit. Az egyetlen biztos dolog az egész világmindenségben pontosan az, 

hogy Én, Jézus, MINDIG lehetőséget adok arra, hogyha valaki szeretni akar, vagyis az 

életével Mellettem dönt, akkor annak örökélete legyen Bennem. Én soha nem mondok 

le senkiről, lemondani csak Rólam lehet. De ezt sem tudjátok megtenni örökké! A 

szenvedés előbb-utóbb megtanít mindenkit arra a felismerésre, hogy az örök jó 

birtoklása az elvesztés félelme nélkül csak Bennem, Jézusban, található meg! És 

mindent el fogok követni, hogy ennek mielőbb birtokosai legyetek. Ez akkor is igaz, ha 



már az anyagvilág ebben a formájában betöltötte szerepét, és megszűnik létezni. Ha az 

Isten bezár egy ajtót, mert már senki nem akar bemenni rajta, akkor egész biztos, hogy 

helyette kinyit egy másikat azoknak, akik kint maradtak, hogy ne vesszenek el örökre. 

Ha egyszer rálátnak arra, hogy úttalanok voltak, és ebből az úttalanságból ki akarnak 

kerülni, akkor mindig legyen egy nyitott ajtó, amelyen átlépve Én már messziről 

megláthatom őket. Akkor Én elébük szaladok, gyűrűt húzok az ujjukra, levágjuk a 

hízott borjút, és örömkönnyekben úszva megünnepeljük azt a csodát, hogy elveszett a 

gyermekem, de megkerült, meghalt a gyermekem, de örökéletre kelt (Lukács 15:23). 

Ezt a szeretetet kínálom fel neked is avval a mindennapi gondviseléssel, amelyet 

minden szerető szülő vállal a gyermekeiért. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a hithűség lelkével!  « 

4659. MENNYIBEN FELELEK MÁSOKÉRT? 

Kérdező: 

Figyelmeztetni kell-e közösségünk vezetőjét akkor, ha mindnyájan úgy látjuk, hogy 

szeretetlenül teszi a dolgát? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Természetesen mindenkit figyelmeztetni kell, ha szeretetlenül teszi a dolgát. Csak 

nem mindegy, hogy hogyan! Mindenki tévedhet, és előbb- utóbb téved is, mindenki 

lehet bajban, és előbb-utóbb lesz is, és az is biztos, hogy mindenkit kísért a kísértő. A 

másik szeméből csak az vegye ki a szálkát, aki a saját szeméből már kivette a gerendát! 

Ez nem azt jelenti, hogy jelen esetben a ti szándékotok rossz, hanem azt, hogy a másik 

embernek való tükörtartás csak akkor hiteles, ha az, aki vállalja a tükör szerepét, annak 

a foncsorozottsága a lehető legtisztább. 

Tehát vizsgáljátok meg, hogy az adott szituációban ti hogyan cselekednétek az ő 

helyében, és ha itt találtok torzulást, akkor figyelmeztessétek őt arra, hogy az általa 

meglátott jónál ti tudtok jobbat is. 

Akkor figyelmeztetsz helyesen, ha nem a személyt bírálod, hanem azt a helytelen 

magatartást, cselekedetet mutatod meg neki, amiben hibázott. Ezt is csak akkor teheted 

meg, ha szívedben, lelkedben segítő szándékkal és megbocsátással állsz az illető elé. 

Amíg nem tudod eldönteni, hogy a személlyel vagy a cselekedetével van bajod, addig 

semmi esetre sem ajánlom, hogy bármilyen kritikával élj! 

Ha segítő szándékú figyelmeztetésedre nem hallgat, akkor kérd meg testvéred, 

hogy látásmódjával segítsen rámutatni az adott problémára. Ha rátok sem hallgat, 

akkor az egész közösség feladata az, hogy szembesítse őt a helytelen cselekedetével. 

Ha nem hallgat senkire, ne kövessétek őt! Válasszatok magatoknak olyan vezetőt, aki 

élvezi mindnyájatok bizalmát. 

Minden esetben imában kérjétek Lelkem vezetését, hogy a jobbítás szándéka 

vezessen benneteket, mert bárki lesz az új vezetőtök, tudnotok kell, hogy előbb vagy 

utóbb ő is tévedni fog! Nem a tévedés az, ami tönkretesz benneteket, hanem az, ha 



valaki nem látja be a tévedését, és ti őt akkor is követitek. Ez vonatkozik arra is, aki 

bírál, és arra is, akit bírálnak. 

A lezárt emberrel az Isten sem tud mit kezdeni, függetlenül attól, hogy milyen az 

általa elgondolt igazság, amelyet képvisel. 

Nagyon figyelek rátok, szeretetem vezetni fog titeket. 

Megáldalak benneteket a bölcsesség lelkével!  « 

4660. MIÉRT NEM OLDOZZÁK FEL AZT, AKI ELVÁLT? 

Kérdező: 

Járulhat-e szentgyónáshoz az, aki elvált? 

HANG: 

 » Drága Barátom! 

Ha röviden válaszolnék leveledre, azt mondanám, hogy nemcsak minden embernek 

joga, de lelkiismereti kötelessége is az, hogy bűnét, szeretetlenségét bánja meg akkor, 

amikor annak szükségét érzi. A bűnök megbánásának nem lehet semmiféle jogi 

akadálya. Akkor sem, ha ezt bizonyos helyeken fennhangon hirdetik. Van ugyan olyan 

egyház, ahol a szentgyónás feltételeit jogi keretek közé szorítják, de magát a 

bűnbánatot nem lehet jogi keretek közé szorítani. Sokkal többen tisztulnak meg 

szentgyónás nélkül, mint szentgyónás által. Magának az Istennek a kezét nem kötik 

meg a szentségek sem! Igaz, a gyóntatót megköthetik bizonyos jogi keretek. Az ilyen 

gyóntatót meg kell értenetek! De senkinek nem szabad senkit elzárni attól a 

felvilágosítástól, amire szüksége van ahhoz, hogy Istennel rendezze a lelkét. 

Most bővebben kifejtem. Kétezer évvel ezelőtt azt mondtam Keresztelő Jánosra, 

hogy anya nem szült nagyobbat nála, vagyis a próféták között is ő a legnagyobb. Ezt 

azért mondhattam, mert az a szerep, amelyet akkor Keresztelő megélt, az nem volt 

más, mint a bűnösök megtisztítását lepecsételés, vagyis felkészítésük arra, hogy 

Velem, Jézussal, találkozzanak. Senki nem képes az új tanítást befogadni, ha 

bűntudatban él! 

E roppant lélektani, erkölcsi teher lemosását szimbolizálta János azoknál, akiket 

alámerített a Jordán vizében, vagyis azoknál, akik hittek az Isten megbocsátó 

hatalmában. 

A bűntudat gúzsba köti a lelket, bűntudatban csak elkeseredni lehet. A 

gondolkodás-átalakításnak pont az a lényege, hogy ne az határozza meg az életeteket, 

hogy bűnösök vagytok, hanem az, hogy irgalmas az Isten. Csak ennek tudatában és 

fényében vagytok képesek ti is irgalmasak, megbocsátók lenni. 

Én, Jézus, semmilyen hatalmaskodó, büntető istennel nem vagyok azonosítható! 

Milyen isten az, aki a bajban lévő, bűneit megbánó, lelkében beteg embert eltaszítja 

magától? Hát nem azt mondtam, hogy a betegeknek van szükségük az orvosra, nem 

pedig az egészségeseknek? Hát nem azt mondtam, hogy nem elítélni, hanem 

megtartani, szolgálni jöttem a világba? Hát nem azt mondtam, hogy minden bűn és 

káromlás bocsánatot nyer? Hát nem azt mondtam, hogy irgalmasságot akarok, nem 



pedig áldozatbemutatást? Hát nem azt mondtam, hogy az Emberfiának hatalma van a 

bűnök bocsánatára? Hát nem azt mondtam, hogy nem hétszer, hanem hetvenhétszer 

hétszer kell megbocsátanotok egymásnak? Hát gyilkosaimért nem így imádkoztam, 

hogy bocsásd meg nekik Atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekednek? Hát nem azt 

mondtam, hogy utána megyek minden elkóborolt bárányomnak, és a nyakamba 

veszem, úgy viszem haza? Hát nem azt mondtam, hogy gyertek Hozzám mindnyájan, 

kik az élet terhétől megfáradtatok, megenyhítelek titeket? Hát nem azt mondtam, hogy 

Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet, és aki Bennem hisz, az nem lát halált sohasem? 

Hát nem azt mondtam, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket? 

Hát nem azt mondtam magamról, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű? 

Bizony kedves kis Barátom, ezeket mind Én, Jézus, mondtam, hogy tudatosítsam 

bennetek egy örökkévalóságra azt, hogy az Isten maga az irgalmas szeretet. Szeretni 

pedig nem lehet szeretetlenül. Főleg Nekem nem! Ezért, aki meggátolja a bűnbánó 

embert abban, hogy megbánhassa bűnét Előttem, Jézus előtt, az vagy buta, és nem 

ismer Engem, vagy ismer, és gonosz! Én, Jézus, kilencvenkilenc igazat hagyok ott 

egyetlen bűnösért, mert az igaz az nincs elveszve, de a bűnös az igen! Minden bárányt, 

aki Értem béget, megtalálom és hazavezetem. Ezért hát természetes, hogy az, aki 

megbánja a bűneit, akkor is feloldozást kap Tőlem, ha akaratán kívüli okok miatt a jogi 

kereteket nem tudja biztosítani. 

Azok a papok, akik nem oldozhatnak fel valakit bizonyos jogi előírások miatt, 

kétségtelenül szenvedik ezt az állapotot, és minden bizonnyal meg fogják neked 

magyarázni, hogy mi a teendőd. Ha pedig nem értik meg a helyzetedet, akkor hidd el, 

hogy Én, Jézus, feltétlenül megértelek, és megadom neked azt a szívbékét, amit az 

igazi bűnbánónak mindig és örömmel megadok! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az élő hit lelkével!  « 

4661. NAGYON ELÉGEDETLEN VAGYOK MAGAMMAL! 

Kérdező: 

1. A lustaságot, az érdektelenséget hogyan tudjam legyőzni, hogy megváltozzam? 

2. Mindentől félek! Miért? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Két választ is küldök kérdésedre. Mindkettő más időben íródott! 

Érdemes elhinned: mindkettő Lelkemtől sugallt. 

1. Kétféle lustaság létezik. Az egyik az, amit te teszel, vagyis az, hogy nem teszel 

semmit. Ez általában hamar elmúlik, mert ha nyitott vagy, és meglátsz valami jobbat 

annál, mint amit eddig tettél, s gondolom elég sok jó dolog van ilyen, akkor aránylag 

könnyedén ki tudsz lépni belőle. E lustaságból való kilépés feltétele az a nyitottság, 

amellyel leveledben megkerestél Engem, Jézust. 



2. A második formája a lustaságnak az, amikor valaki nem azt teszi, amit tennie 

kellene, hanem pótcselekvésben él. Ez utóbbival le lehet élni egy egész életet, és sajnos 

elég sokan így élnek. 

A te lustaságod, érdektelenséged gyökere az, hogy magadon kívül nem igazán 

szeretsz senkit sem. Elfelejted azt, hogy milyen sokan állnak a rendelkezésedre, hogy 

van ételed, italod, ruhád, hogy van, aki gondoskodik rólad, és sokszor szinte erőn felül 

teljesíti feladatát azért, hogy neked minél könnyebb legyen az életed. Aki téged szeret, 

az lelke mélyén Engem is szeret, és arra vár, hogy te is visszaszeresd őt, és benne 

Engem, Jézust. 

Drága kis Gyermekem! Az a világ, amelybe bezártad magad, és amelyből nem 

mersz előbújni, nem is tehet mást, minthogy növeli benned a félelmet. Hidd el Nekem, 

Jézusnak, azt az örök igazságot, hogy mindenféle lelki bezártság egyúttal lezártság is, 

és ha a lélek börtönben van, abba csak tönkremenni lehet. 

Én segítek neked, hogy e börtönből ki tudj lépni, de a lépéseket neked kell 

megtenned. Én nem tudok helyetted jó lenni, mert én Nélküled is jó vagyok. Szeretni 

sem tudok helyetted, mert az Én szeretetem Engem boldogít. Téged a szeretetem csak 

akkor fog boldogítani, ha átveszed, megtanulod Tőlem. Az, hogy leveledben Hozzám, 

Jézushoz, fordultál, egyértelműen azt bizonyítja, hogy szenvedsz attól az állapottól, 

amelyben vagy, és keresed a lehetőséget, a kiutat félelmedből, érdektelenségedből. Ezt 

nevezik nyitottságnak, amely minden boldog élet alappillére. Ha imáidban e 

nyitottsággal Hozzám fordulsz, Én mindig megmondom neked a lelkiismereteden 

keresztül, hogy mit kell tenned azért, hogy félelmed örömre, lustaságod tettvágyra, 

érdektelenséged pedig állandó kereséssé alakuljon át. 

Ne félj, szeretetem mindig melletted áll, csak élned kell vele! 

Megáldalak a nyitottság és a bizalom lelkével!  « 

4662. HOGYAN VAN JELEN KÖZÖTTÜNK JÉZUS? 

Kérdező: 

1. Ha az őstudattalanban benne van Jézus, honnan jön Ő, amikor ketten-hárman 

összejövünk az Ő nevében? 

2. Mi történik velem, amikor Jézus megáld az élő hit Lelkével? 

3. Kik vannak a Terra nevű bolygón? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Én, Jézus, mint második isteni személy, az Atyával és a Szentlélekkel mindenütt 

és mindenben benne vagyok, ami van. Igen, mert az Atya, a Fiú és a Szentlélek 

természete EGY! Mint Jézus, tehát úgy, mint testet öltött második isteni személy, 

emberségemmel is jelen vagyok ott, ahol nevemben jöttök össze. Igaz, hogy 

emberségemmel jelen vagyok a Szentháromságban is, de emberségem hatása más 

közöttetek, mint a Szentháromságban. 



2. Amikor valaki olyan lehetőséget ajánl fel Nekem, hogy megáldjam őt, akkor 

felhívást és erőt kap arra, hogy áldásom tartalma tapasztalhatóbbá váljék életében. 

3. A Föld bolygó latin neve: Terra bolygó. 

Megáldalak a JÓZAN ÉRTELEM LELKÉVEL!  « 

4663. VAN KARMIKUS BÜNTETÉS? 

Kérdező: 

Karmikus büntetés az, hogy nincs családom? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Nincs karmikus büntetés! Csak karmikus adósság van! Kétségtelen, hogy ennek 

nevezheted jelen állapotodban azt a hiányérzetből adódó fájdalmat, amelyet érzel. De 

ha lenne családod, akkor az abból adódó lelki fájdalmakat szintén annak mondhatnád. 

Az igazságnak szeretetben, a szeretetnek igazságban való megjelenését nem kell 

büntetésnek mondanotok. 

A jövődbe vetített vágyaid nem állnak reális talajon! Belül a szívedben, lelkedben 

meg kell értened azt, hogy számodra is csak a JELEN létezik! A jelenedben adott 

lehetőségek – akár családra vonatkoznak, akár nem – teszik lehetővé számodra azt a 

szívbékét, amelynek a másik neve a földi életben elérhető legnagyobb boldogság. Sem 

család, sem annak hiánya nem boldogíthat, nem boldogtalaníthat senkit. Amíg ezt be 

nem látod, addig pontosan azt a lényeget nem ragadod meg, amire a legnagyobb 

szükséged van, vagyis az Én jelenben benned lévő boldogító létemet. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

4664. HOGYAN HALT MEG A FIAM? 

Kérdező: 

Eltűnt fiamat holtan találták meg. Miért és ki által halt meg? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Bármennyire is együtt tudok érezni veled, tudnod kell, hogy semmiféle nyomozási 

feladatot nem vállalok fel. Amit vállalok, az az, hogy szíved fájdalmát igyekszem 

enyhíteni, amennyire te ezt Nekem, a te Jézusodnak, engeded. 

Amint leveledben írtad: „Mindig úgy éreztem, hogy ő a legbiztosabb pont az 

életemben”, ez egész benső világodat olyan irányba vitte, amely sem őt, sem téged 

nem hozott közelebb Hozzám, Jézushoz. 

Tudom, hogy a földi élet olyan, amilyen. Tudom, hogy a vérkötelék mérhetetlenül 

fontos, és főleg a halál esetében kegyetlenül fájdalmas kötelék. De tudnod kell, hogy 

fiadnak is, neked is a Velem való megkötözöttség legyen a mindenek feletti kötelék! 

Csak így tudlak legnagyobb földi fájdalmadban vigasztalni, erősíteni. Igen, mert aki 

Velem élő kapcsolatban van, az tudja, hogy senkit nem választhat el senkitől végleg 



semmiféle halál, tragédia. Tehát bőséges lehetőséged lesz arra, hogy fiaddal együtt 

légy! És azt az együttlétet már semmi és senki nem tudja megzavarni! 

Ne azzal törődj, hogy fiad teste hogy nézett ki, amikor megtalálták. A teste már 

régen nem ő volt! Arra gondolj, hogy a földi pokolból eltávozva ma már jobb neki, 

mint volt valaha is a Földön! 

Te is készülj a Velem és a vele való találkozásra, ami feltétlenül el fog érkezni. 

Nem az az érdekes, hogy mikor! A fontos az, hogy feltétlenül meg fogod tapasztalni! 

Neked is, fiadnak is Én, Jézus, helyet készítettem abban a szeretet-országban, ahol 

már nincs könny és fájdalom, csak szeretet, öröm és béke a Szentlélekben. Ebből a 

reményből táplálkozz, ebben higgy! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4665. SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 

Kérdező: 

1. Ki is vagyok én itt a Földön? 

2. Hitelesek-e az általam nyilvánosságra hozott imáim? 

3. Valóban az a földi vezetőm, aki ennek mondja magát? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Te is azért vagy a Földön, hogy az evangéliumaim alapján átalakítsd 

gondolkodásodat. Ennek nemcsak az az alapvető követelménye, hogy rendszeresen 

olvasd evangéliumaimat, hanem az is, hogy legyen benned az az alázat, amely hatására 

nem akarsz „kilógni” a sorból! 

Az ősellenség egyre több jó szándékú lelket megpróbál rávenni arra, hogy olyan 

médiumnak élje meg magát, aki Tőlem, Jézustól, kap küldetést arra, hogy bizonyos 

szövegeket közöljön a szintén jó szándékú, hiszékeny emberekkel. Bizony, szinte észre 

sem veszitek, és máris kicsúszik lábatok alól az egészséges alázat talaja. Az 

egészségesen alázatos ember inkább tanulni akar, mint tanítani! Tanulni mindenkitől 

lehet! 

Ha azt mondod vagy imádkozod, ami evangéliumaimmal tartalmában megegyezik, 

akkor nyilván Én beszélek, Én közlök építő, buzdító, vigasztaló szavakat neked is, 

másoknak is. De ehhez nem kell kihangsúlyozni, hogy ezeket Én mondtam, mert maga 

a tartalom úgyis igazolja ezt. Nem kell azt mondani, hogy „ezeket a gondolatokat 

kaptam”. Elég, ha azt mondod „ezek a gondolatok gazdagítanak engem, hátha titeket 

is gazdagítani fognak!”. Ettől nem leszel kisebb mások szemében, s előttem, a te 

Jézusod előtt pedig biztosan növekedni fogsz. 

Hidd el, drága Gyermekem, hogy nagyon kevés az egészségesen alázatos ember. 

Márpedig a Szentlélek csak az ilyen alázatos embereket tudja médiumként kezelni, 

használni. És nem az az alázatos, aki időnként ócsárolja magát, hanem az, aki arra 

törekszik, hogy egyre észrevétlenebb tudjon lenni! 



Nem az az alázatos ember, akit mások megaláznak. Az sem, aki önmagát 

megalázza! Az alázatos embert egyszerűen nem érdekli mások véleménye. 

Mondanivalójának nem akar különleges nyomatékot adni azzal, hogy Istenre vagy 

valami szellemre hivatkozik, mert tudja, hogy ez az Isten dolga, akire ő rendületlenül 

rábízta magát. 

2. Minden imád addig hiteles, amíg nem mond ellent az evangéliumaimnak. De ez 

még nem jelenti azt, hogy időszerűek is. És főleg nem jelenti azt, hogy mindenki 

számára érvényes, követendő tartalmat hordoznak. Mindenkinek önmagának kell 

eldöntenie, ha ezeket mondani akarja. Sem az Atyát, sem a Szentlelket, sem Engem, 

Jézust, nem lehet „szövegekkel” levenni a lábunkról. Az imák arra valók, hogy 

lelketeket Istenhez emeljétek, és nem arra, hogy Istent levonjátok magatokhoz. 

Mindenki úgy emelje lelkét Istenhez, ahogy ezt a legjobban tudja megtenni. Ezért 

tanítottam meg nektek a MIATYÁNKOT. 

3. Földi vezetődnek ugyanannak kell lennie, mint aki az égi vezetőd! Vagyis a 

benned élő és a lelkiismereteden keresztül téged irányító Szentlélek! 

Mivel képesek vagytok becsapni magatokat, ezért fontos, hogy a bennetek 

megszólaló Szentlélek hangját kontrolláltassátok egy olyan okos emberrel, aki nagyon 

ismeri az Én tanításomat, tehát evangéliumaimat, és akihez nagyon bizalmasok tudtok 

lenni. Legjobb, ha van egy olyan közösség, ahol az Én nevemben jöttök össze, és ott 

beszélitek meg a felmerülő problémáitokat. 

Ti abban a „kegyelmi” helyzetben vagytok, hogy médiumom, a HANG-könyvek 

írója jelenleg még rendelkezésetekre áll. Használjátok fel őt, amíg ez számotokra 

lehetséges! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 

EGÉSZSÉGES ALÁZAT LELKÉVEL!  « 

4666. FOGYNAK AZ ENERGIÁIM! 

Kérdező: 

1. Szenvedek a tisztátalan lélektől. Ez egy süketnéma lélek. 

2. Mintha fogynának az energiáim. 

3. A pszichiátriai sokkolás jót tett, de azóta félek. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy higgyétek: tudok bennetek élni akkor is, ha 

az ártó erők, mint valami zavaró állomások, idegileg tönkre akarnak tenni benneteket. 

A te hited ugyancsak próbára van téve. De bízzál, mert Én, a te Jézusod, nagyobb 

vagyok, mint a téged kísértő szellemvilág! Ez azt is jelenti, hogy meg kell barátkoznod 

azzal a gondolattal, hogy akkor is az Enyém vagy, ha állandó kísértések gyötörnek. 

2. Csak azokat az energiáidat kell használnod, amelyekre képes vagy. Tehát az a 

feladatod, hogy foglald el magadat annyi fizikai munkával, amennyivel tudod. Nálad 



bőven elég, ha szellemi munkád csak dicsőítésekből áll. Ne zavarjon hát, hogy fogynak 

az energiáid. Ez a földi életben többé-kevésbé mindenkinél így van. 

3. A félelmed is a hited próbája. Félelmeidért is tanulj meg hálát adni. Te 

istenszerető vagy, tehát minden látszat ellenére minden a javadra válik. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BIZALOM LELKÉVEL!  « 

4667. MAGAMBAN IS, MÁSBAN IS KÉTELKEDEM! 

Kérdező: 

1. Úgy érzem, hogy egyre jobban elhagylak! 

2. Szeretnék igazán megtisztulni! 

3. Néha kételkedem barátnőm médiumi szerepében. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Kétségtelen, hogy a lelki fejődés lényegéhez tartozik a hitben való növekedés. A 

hitet nem hibáitok egyre tisztultabb látása erősíti, hanem az Én, a te Jézusodnak 

jóságáért egyre gyakrabban mondott hálaima. De azért ezt sem kell eltúloznod! 

2. A szív megtisztulása folyamat! És éppen mert folyamat, szinte mindig bizonyos 

benső elégedetlenséggel is jár. De ez nem vezethet benső nyugtalanságra, mert az már 

a rejtett gőg jele lenne. Igen. Ha valaki úgy gondolja, hogy képes annyira tökéletessé 

válni, hogy méltó legyen Hozzám, akkor már ferde vágányra siklott. 

Neked is tudnod kell, hogy nem azért szeretlek téged kimondhatatlanul, mert te 

tökéletes vagy, hanem azért, mert Én, a te Jézusod, ilyen vagyok! Jobban teszed, ha 

inkább örülsz Nekem, minthogy bánkódsz magad miatt! A hangsúlyt tehát ne arra tedd, 

hogy milyen vagy, hanem arra, hogy az Enyém vagy! Csak így fogod belátni azt, hogy 

lelki fejlődésed útján hibáid leoldása sokkal inkább az Én művem benned, mint a tiéd! 

Így alázatos tudsz maradni. Igaz ugyan, hogy a mennyek országa erőszakot szenved, és 

csak az erőszakosak ragadják meg azt, de nem azok az erőszakosak, akik nem akarnak 

belefáradni önmaguk nyesegetésébe, hanem azok, akik szinte erőszakosan 

kapaszkodnak Belém abban a hitben, bizalomban, hogy Én, Jézus, hozom ki belőlük 

azt a jót, értéket, amit jónak látok! Együttműködésünkben mindig Rám tedd a 

hangsúlyt, és ne magadra! Hidd el, benned is tudok csodát művelni! Csak tudd kivárni! 

3. Döntő, hogy az okosság és az óvatosság legyen állapotszerű benned! Nagyon jól 

teszed, ha kételkedő maradsz. Csak azt fogadd el bármi-nemű médiumtól, ami az 

evangéliumaimban található gondolataimmal szinkronban van, mert a lényeget 

tekintve csak az ilyen gondolatok építenek, buzdítanak és vígasztalnak! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

4668. A TÁRSTALANSÁG LEHET KARMIKUS? 

Kérdező: 

1. Egy kapcsolatom tévedésére kérek magyarázatot! 

2. Karmikus, hogy ebben a földi életben nem lehet társam? 



3. Megkötözöttségről, irigységről, féltékenységről kérdezlek. 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. A múlt eseményeivel kapcsolatban azt szoktátok mondani, hogy saját kárán 

tanul mindenki a leghatékonyabban. Ha kapcsolataid meghozatala előtt reggeli 

imáidban döntéseidet Velem és esetleg az általad bölcsnek vélt valamelyik testvéreddel 

megbeszéled, akkor a jövőben értékesítheted a téves kapcsolataid keserű tapasztalatait. 

2. Halálod órájáig nem zárhatod be magad azzal, hogy karmikus, tehát 

valamiképpen végzetszerű számodra bárminemű életszerű kapcsolatteremtés olyan 

személlyel, akivel Hozzám közelebb tudjátok segíteni egymást. Az kétségtelen, hogy 

mindaddig, amíg nem találsz társat magadnak, könnyítheted magányosságod keresztjét 

azzal a gondolattal, hogy adósságot törlesztesz. 

3. Megkötözöttséget jelent az a gondolat, szó, cselekedet, amely leárnyékolja, 

korlátozni igyekszik benned a Szentlélek működését, vagyis a szabadság tartalmát. Az 

él szabadságban, aki minden külső és benső kényszer ellenére képes gondolni, 

mondani és tenni a meglátott jót. Az Isten Lélek, és ahol a Lélek, ott a szabadság 

(2Kor. 3:17) olyan mértékben, ahogy azt a Lélek számára a különböző 

megkötözöttségek lehetővé teszik. 

Az irigységnek van pozitív és negatív értelmezése is. Pozitív az a szent irigység, 

amikor valaki szent emberek tulajdonsága után vágyódik anélkül, hogy ezzel őket 

kisebbítené. Vagyis, amikor valaki föl szeretne emelkedni hozzájuk. Negatív 

értelemben az irigy, aki le akarja húzni magához azt, aki nála több értéket birtokol. Azt 

szeretné, hogy csak neki legyen, de a másik kárára. 

A féltékenység az önzés beteges megnyilvánulása. Mindentől és mindenkitől – 

még az Istentől is! – elszakítani akarja, és csak a maga önző érdekeit tekintve akarja 

birtokolni a másikat. A féltékeny ember még meggyilkolni is képes azt, akire 

féltékeny, csak másé ne legyen. A féltékenység az ördög egyik legkártékonyabb 

arcával nézi a világot, ha egyszer a Földön emberi alakot öltött. 

Megáldalak a RUGALMASSÁG LELKÉVEL!  « 

4669. SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 

Kérdező: 

A templomban megkötött házasságom elválással végződött. Elhagyott a férjem. Nem 

köthetek többé házasságot? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Az általad említett Márk 10:1-12 nem vonatkozik rád! A te egyházadban az 

egyházi bíróság ezt bizonyos vizsgálatok után igazolná is. De ez sok pénzt és időt 

jelentene számodra! 

Én, Jézus, nem beszélhetlek rá egy újabb házasságra, mert jelenlegi lelki 

beállítottságod nagyon kötődik az eddig tanultakhoz. Zsidó barátod jobban megérti, 



hogy nem a szentségekhez való ragaszkodás a legfontosabb, hanem az a benső 

szabadság, amely az Én benned való jelenlétemnek szükségszerű velejárója. 

Szentségekkel és szentségek nélkül is, házasságban és házasságon kívül is tudom 

boldogítani azt, aki az Én békém hordozója. Az Én békémet nem lehet szertartásokkal 

biztosítani! Nem a szertartás, hanem a magatartás a fontos! A szertartás akkor van a 

helyén, ha az Általam megkívánt magatartást pecsételi le! És nem fordítva! A senkinek 

soha nem ártani, a mindig mindenkinek megbocsátani, és segíteni ott, ahol erre 

lehetőség van, ez az az ÚT, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magam. Ezt az 

IGAZSÁGOT hirdettem és éltem elétek, ez az IGAZSÁG vezet arra az ÉLETRE, 

amely már itt a Földön is – bár még tükör által homályban – valódi szabadságra juttatja 

lelketeket. 

Barátod ezt jelenleg sokkal jobban megérti, mint te, de ő helyetted nem dönthet. A 

Te benső békéd attól függ, hogy hiszed-e: Én, Jézus, nem vallásokhoz kötődöm, hanem 

azokhoz a lelkekhez, akik a nem ártás, a megbocsátás és a segítés útját akkor is a 

legfontosabbnak tartják, ha egyházi elöljáróik csak bizonyos szentségek hatása alapján 

tartják ezt elérhetőnek. Az Én kezemet nem lehet szentségekkel sem megkötni! Én, 

Jézus, a Szentlélek által ezt a benső szabadságot ajánlom fel nektek! Sajnos ehelyett ti 

szertartásokhoz kötődtök. Ezért van közöttetek annyi békétlen, boldogtalan ember! 

Tehát a benső békéd irányában kell döntened! E döntést más nem hozhatja meg 

helyetted! Még maga az Isten sem! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

4670. TŐLED JÖNNEK, URAM, A KAPOTT SUGALLATAIM? 

Kérdező: 

1. Valóban ne folyjak bele férjem és testvérem vitáiba? 

2. Valóban betegesen önérzetes a testvérem? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Amennyire lehetséges, valóban ne folyj bele vitáikba! Ha mégis, akkor 

feltétlenül férjed oldalán kell állnod! Csak arra vigyázz, hogy bűnrészes ne légy! 

Vagyis csak azt mondd jónak, amit jónak is gondolsz! 

2. Testvéred valóban betegesen önérzetes! Mindaddig nem mondható igazán 

megtért embernek, amíg másokban látja saját békétlenségének, nyugtalanságának 

forrását. Engem, Jézust, ördögnek neveztek, mégsem háborodtam fel! (Máté 9:34, 

10:25) 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

4671. KÜLDETÉST ÉRZEK A HIT FELSZÍTÁSÁRA! 

Kérdező: 

1. Feladatom hívni az embereket istentiszteletre? 



2. Ne járjak közösségekbe? 

3. A nyelvek adományát használjam testvéreim épülésére is? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Csak az istentiszteleteket tartó lelkész beleegyezésével végezz olyan missziós 

munkát, amely rendkívülinek tűnik mások szemében! Ha természetszerűen adódik 

lehetőséged arra, hogy valakit felkérj vagy buzdíts, akkor élned kell e lehetőséggel! De 

semmiképpen sem szabad erőltetned ezt! 

2. Elég az, ha valakinek van EGY tanulóközössége, amelyben jobban 

megismerheti az Én, a te Jézusod evangéliumait! Az egyéni ima és az evangéliumok 

olvasása nagyon fontos! Ha a közösségben úgy érzed, hogy összezavarodsz, akkor egy 

vagy két jószándékú emberrel alkoss egy olyan közösséget, amely átsegíthet e 

nehézségen. Ha csak ketten vagy hárman összejöttök az Én nevemben, már ott vagyok 

közöttetek! (Máté 18:20) 

3. A nyelvek adománya magánjellegű ima, és nem arra való, hogy mások is 

hallják. Csak akkor legyen nyilvános, ha tudod, hogy van ott valaki, aki magyarázni 

tudja a nyelvimádat. E nélkül inkább árt, mint használ! 

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!  « 

4672. ISTENNEK TETSZŐ AKAROK LENNI! 

Kérdező: 

1. Mi a feladatom most családommal kapcsolatban? 

2. Szeretnék jó eredménnyel vizsgázni! A Te akaratod ez? 

3. Munkahely-problémámban add segítségedet! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A feladatod az, hogy legyen reggeli imád! Ebben az imádban – átgondolva az 

előtted álló napot – kérd áldásomat arra, hogy vágyaidat, lehetőségeidet és 

képességeidet tudd harmóniába hozni. 

2. Két irányú e téren az akaratom. Az egyik: amit érdemes megcsinálni, azt mindig 

érdemes jól megcsinálni. A másik: lelki békédnél fontosabb nem létezhet számodra! 

Abban biztos lehetsz, hogy minden Tőlem telhetőt megteszek érted és veled annak 

érdekében, hogy lehetőséged és képességed szerint fel tudj készülni a vizsgádra. De 

abban is biztosnak kell lenned, hogy a vizsgád eredményétől függetlenül átveheted 

Tőlem, a te Jézusodtól, azt a lelki békét, amelyet a világ nem adhat, de el sem vehet 

tőled soha! 

3. Amikor e téren feltornyosulnak a nehézségek, akkor tudod felmérni helyesen, 

hogy mekkora hited van! A HIT próbája mindig a negatív megtapasztalás! 

Kijelentésem: Veled és érted mindent, de helyetted semmit, meg kell hogy értesse 

veled azokat az igazságokat, amelyeket Máté evangéliumában, a 6:25-34 részben 

mondtam. 



Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

4673. SEGÍTENI SZERETNÉK! 

Kérdező: 

Hogyan segíthetnék barátnőmön? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

Én, Jézus, szívesen elmondom kedves barátnődnek, hogy mit kell tennie szíve 

békéje, lelkének harmóniája érdekében. De így áttételesen, hogy nem ő, hanem te 

kéred tőlem az ő testi gyógyítását, semmit nem válaszolhatok! 

A test egészsége vagy betegsége nem erkölcsi, vagyis boldogság, boldogtalanság 

kérdése. Márpedig Nekem, Jézusnak, e téren van hozzátok küldetésem! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

4674. TISZTÁN AKAROK LÁTNI! 

Kérdező: 

1. Mit kell tennem, hogy megvilágosodjak? 

2. Hogyan tovább? 

3. Hol találom meg lelki vezetőmet? 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Te a megvilágosodás útját járod már régóta! Ezért „lógsz ki a sorból!” A 

gondolkodás-átalakításhoz, amelyre már beköszöntőmben felkértelek benneteket 

(Márk 1:15), kettő kell: akarni kell ezt az átalakítást, és ismernetek kell 

evangéliumaimat. Igaz, hogy a Biblia szent könyv, de a gondolkodás-átalakításhoz az 

evangéliumok ismerete szükséges. Csak ezek fényében értelmezhető helyesen a Biblia 

többi része! 

2. A reggeli imában történő párbeszéd-imában lehetséges Számomra az, hogy 

tudassam veled a „hogyan továbbot”. A párbeszéd-imának hogyanját megtalálod az 1. 

HANG-könyvben. 

3. A lelki vezetőd az őrangyalod. Ő mindig rendelkezésedre áll, ha bizalommal 

fordulsz hozzá! Egyetlen pillanatra sem hagy el téged! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

4675. UNOKÁMÉRT KÖNYÖRGÖM, URAM! 

Kérdező: 

1. Van egy autista unokám. Az ő érdekében kérlek, Uram! 

2. Csak az Úr akaratát akarom felvállalni! 

3. Unokámnak nincs veszélyérzete! 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A mások érdekében mondott kívánságokkal kapcsolatban, melyeket Elém, a te 

Jézusod elé, terjesztetek, hitetek alapján kell hogy tudjátok: imátok meghallgatásra 

talált. Nincs meg nem hallgatott imádság! Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kérő 

szívében békének kell lennie e téren, ha már kérését Hozzám terjesztette! 

Imád meghallgatásra talált! De mivel Én, a te Jézusod, sokkal jobban szeretem és 

ismerem unokádat (és téged is), mint őt te valaha is ismerhetnéd és szerethetnéd, ezért 

el kell elfogadnod azt, hogy úgy döntök, ahogy Én látom jónak, és nem úgy, ahogy te! 

Szívedben csak akkor tudok békét teremteni, ha ezen a szinten hiszel Bennem, hiszel 

Nekem! 

2. Nagyon jó az a szándék, amely az Én szándékomat helyezi a legelső helyre. De 

ennek a gyakorlatban is meg kell nyilvánulnia! Vagyis akkor is meg kell élned az 

Általam megígért békét, ha ez az akarat nem a te akaratod szerint mutatkozik meg! 

3. Ha unokádnak nincs veszélyérzete, akkor felelőssége sincs e téren! 

A te benső szabadságod nagyon fontos számodra, és a te Jézusod számára is, mert 

szíved békéjét csak ez tudja biztosítani! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

4676. SEGÍTS RAJTAM, URAM! 

Kérdező: 

. 1. A Gonosz mindig uralkodni akar rajtam! 

2. Mit kell tennem, hogy végleg megszabaduljak a Gonosztól? 

3. Buzdítást várok Tőled, Uram! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A Gonosz végzi azt a munkát, amit ferde lelkiismerete diktál neki. Több 

rugalmasságnak kellene lennie benned ahhoz, hogy ne a kísértésekre, hanem arra a 

feladatra koncentrálj, amelyet itt és most kívánok tőled! 

2. Én, Jézus, azt kívánom, hogy a gyakorlatban tedd meg azokat a napi teendőidet, 

amelyeket szüleid, barátaid kérnek tőled! Ez az Én kívánságom, és nem az, hogy 

állandóan magaddal foglalkozz! El kell hinned, hogy a veled való foglalkozás nem a te 

feladatod, hanem az Enyém! A te feladatod az, hogy mások segítésével, vagyis 

elsősorban szüleid kívánságainak teljesítésével foglalkozz! Ez az Én, a te Jézusod 

kívánsága, és nem az, hogy érzéseid útján hozd meg döntéseidet! Ehhez mindig 

megkapod az elégséges erőt Tőlem! 

3. Csak azt tudom buzdítani, aki elfogadja irányításomat, vagyis hisz szavaimnak! 

Aki nem ezt teszi, azzal nem tudok mit kezdeni! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 



4677. KEDVÉBEN AKAROK JÁRNI JÉZUSNAK! 

Kérdező: 

1. Nagy kegyelemnek tartom, ha valaki járni és írni tud! 

2. Tudom, hogy csak lelki fejlődést szabad kérni Jézustól. 

3. Valóban nem érhet átok? Lelki szárazságot élek át! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A járni és írni nem tudás egyáltalán nem kisebb kegyelem, mint ezek 

ellenkezője! Isten nem személyválogató! Isten mindenkitől azt várja, hogy képességei 

és lehetőségei szerint éljen szolgáló szeretetben. Ha egy kis pohár van tele, vagy egy 

nagy pohár van tele, mindkettő tele van! Ez a lényeg! Isten akarata minden szellemi 

teremtményével kapcsolatban az, hogy mindegyik éljen képességei és lehetősége 

szerint úgy, ahogy tud. Ennél többet Isten senkitől sem kíván! 

2. Csak az mond lelke számára helyes kérő imát, akinek kérése valamiképpen 

harmóniába hozható a MIATYÁNK ima bármely kérésével. 

3. Átok valóban nem érheti azt, akiben Én, Jézus, élek. Aki ezt nem hiszi el, az 

szükségszerűen átoknak éli meg az életét. Aki nem hiszi el, hogy az Istent szeretőnek 

minden a javára válik, az nem hiszi el, hogy Isten a szeretet körén belül valóban 

mindenható. Az nem hiszi el, hogy Isten plusz egy fő mindig abszolút többség. Nem 

hiszi el, hogy Én, Jézus, valóban legyőztem a világot, vagyis az átkot hordozó 

Gonoszt. Márpedig legyőztem. 

A lelki szárazság a lelki fejlődés velejárója. Én, Jézus, azt várom el a lelki 

szárazságban élőtől, hogy ne csak ajándékaim, hanem ajándékaimtól független SAJÁT 

MAGAM legyek számára a legfontosabb! Ilyen állapotban mutassa meg, hogy hűséges 

Hozzám! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4678. SZERETNÉK BENSŐ SZABADSÁGBAN ÉLNI! 

Kérdező: 

1. Szeretnék megszabadulni a pánikbetegségtől! 

2. Gyakran van lelkiismeret-furdalásom. 

3. Áldd meg a hozzátartozóimat! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Amit te kérsz Tőlem, a te Jézusodtól, az csak részben lehet az Én munkám veled 

kapcsolatban. Csak kis részben. Igen, mert hitet adni nem tudok! Én kérek tőled hitet! 

A hitet lehet növelni, és lehet csökkenteni. Három szempontot sorolok fel a hit 

növekedésére. 



Az egyik az, hogy törekedj feladatokban gondolkodni. Tehát ne azzal törődj, hogy 

te milyen vagy, hanem azzal, hogy ami a teendőd, azt végezd úgy, ahogy erre képes 

vagy! 

A másik az, hogy nem az a lényeg, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém 

vagy! Ezt te semmiféle rosszal, semmiféle bűnnel megváltoztatni nem tudod! 

A harmadik, és ez szinte a legfontosabb – bár nemigen lehet itt fontossági 

sorrendet felállítani – hogy akkor is adj hálát Istennek, ha rossz passzban vagy! Adj 

hálát a félelmeidért, az esetleges kételkedéseidért, a pánikbetegségedért, a 

halálfélelmedért és minden olyan testi, lelki, érzelmi állapotodért, amelyet nagyon 

nehezen viselsz el! Ez az igazi hitből élés! Igen, mert a hálaimával tudod igazolni azt, 

hogy te elhiszed ezt a szent 

igazságot: AZ ISTENT SZERETŐKNEK MINDEN A JAVUKRA VÁLIK! 

2. Ha olyasmit gondolsz, szólsz vagy teszel, amiről azt ítéled meg, hogy nem 

szereted eléggé az Istent, akkor tudomásul kell venned, hogy Isten sokkal jobban szeret 

téged, mint azt te valaha is el tudnád képzelni! Ha egyszer IGENT mondtál Nekem, 

akkor minden, ami ezt kétségbe vonhatná benned, olyan kísértés, amely a földi életben 

kikerülhetetlen! E kísértés még az Én, a te Jézusod ajkára is odahelyezte e mondatot: 

„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?!” (Máté 27:46) 

Drága Gyermekem! A rövidke földi élet két dologra teljesen alkalmatlan. Az 

egyik: a Földön soha nem lesz Mennyország! A másik: a problémamentes élet elérése! 

Mindenki pokollá tudja tenni saját életét, ha nem hisz Bennem! És mindenki 

elviselhetővé tudja tenni a földi életét, ha evangéliumaim szerint igyekszik átalakítani a 

gondolkodását, és elhiszi azt, hogy Én, Jézus, nem azért szeretek valakit, mert ő jó, 

hanem azért, mert Én, Jézus, vagyok a jó! 

3. Áldásomat adom rád és egész családodra! Megáldalak azzal az áldással, amely 

segíteni fog benneteket abban, hogy képességeitek, lehetőségeitek és vágyaitok egyre 

jobban harmóniába kerüljenek. Megáldalak, hogy ne csak kívánd, hanem egyre jobban 

valósítsd is meg azt az égi békét a Földön, amely az Én, a te Jézusod békéjét, erejét, 

örömét képes sugározni akkor is, amikor a körülmények ellenkező irányt akarnak adni 

életednek! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4679. EGY ELHUNYTRÓL KÉRDEZEM A HANGOT! 

Kérdező: 

Anyám szomorú elhalt fia miatt. Mi lehet vele? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Senkinek nem kell szomorkodnia az elhunytak miatt! Nem, mert a halál angyala is 

az Isten angyala! A halálban bizonyos értelemben mindenki jól jár. Igen, mert olyan 

önismeretre jut, amely szinte kényszeríti őt arra, hogy földi élete döntéseit felvállalja. 

Csak a Földön élők gondolják úgy, hogy egy másik embernek az lenne a legjobb, amit 



ő gondol a másiknak. A halál után a megholtak, tehát az örökké élők, feltétlenül azt 

választják, ami számukra a legmegfelelőbb! Csak a földi élet lehet a hazugság világa! 

A halál után mindenki maga dönti el, hogy mi a legjobb a számára! Még az 

elkárhozottak is „jobban érzik magukat a pokolban”, mint éreznék magukat a 

Mennyországban! Ahogy ÉN, Jézus, „jobban éreztem Magamat” a kereszten, mint 

éreztem volna, ha elmenekültem volna a keresztem miatti szenvedésem elől! 

Amikor halottaitokért imádkoztok, akkor ne azért imádkozzatok, hogy más 

állapotot akarjanak maguknak, mint amit pillanatnyilag jónak látnak, hanem azért, 

hogy egykor úgy részesüljenek az Istennel való színről színre látás örömében, hogy azt 

majdan veletek meg tudják osztani. Higgyétek el, hogy ez az ima feltétlenül 

meghallgatásra talál! 

Mondhatom hát, hogy az említett elhunyt az ő számára a legjobb helyen van! Eljön 

tehát számára is az a pillanat, amikor közösen fogunk örülni egymásnak! Ezért 

imádkozzatok! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

4680. BIZONYTALAN VAGYOK! 

Kérdező: 

1. Mi fontosabb: a felvállalt életút megélése, vagy a leckék általi tisztulás, fejlődés? 

2. Jobban szolgálhatlak Téged, ha a szerzetesi életet választom? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Az, aki Engem, Jézust, követni akar, nem vállalhat fel olyan életutat, amely ne 

tartalmazná azt a fejlődést, amelynek feltétlen feltétele a tanulás is. Ezért mondtam 

tanítványaimnak: „Tegyetek tanítványommá minden népet!” (Máté 28:19) 

2. Csak az vállalja a szerzetesi életet, aki erre szinte ellenállhatatlan kényszert érez 

magában! 

Csak ti mondjátok, hogy a szerzetesi életforma tökéletesebb, mint a nem szerzetesi 

életforma. Szerzetben is és azon kívül is a döntő az Általam ÚJ PARANCSNAK 

nevezett szeretetben való növekedés! (János 13:34) 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

4681. EGY ÁLMOMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT 

Kérdező: 

Álmomban Jézust láttam két oszlop között. Bal kezével a Föld felé mutatott. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Az álom szimbolikus nyelvén érzékeltettem veled azt, hogy földi életeden is rajta 

tartom a kezemet! Bizalmat kérek tőled, mert békét akarok adni neked. Az Én 

békémet! 



Álmod tehát erőforrás legyen számodra! A földi életben gyakran és bizalommal 

fordulj Hozzám, Erőforrásodhoz, mert szívem mindenkor nyitva áll előtted! Bizony az 

Én szerető szívem az egyetlen menedéke a világnak! Bízzál, bízzál, bízzál Bennem! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

4682. MIKOR ÉS HOGYAN LESZ A VILÁGVÉGE? 

Kérdező: 

1. Az égi hierarchiáról szeretnék többet tudni! 

2. Második eljöveteled után lesz az új Ég és az új Föld? 

3. Csak engem pecsételtél le Magadnak 1997-ben? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Én, Jézus, azért nem beszéltem részletesen az égi „szolgálati rendről” (és nem 

uralkodói rendről!), mert a Földön élő embernek a földi életben kell megtalálnia a saját 

helyét! Ez pedig legyen mindenkor annak az alulértékelésnek a vállalása, amely a világ 

fiai részéről ér benneteket! E megnevezések: angyalok, főangyalok, fejedelmek, erők, 

uralmak, hatalmak, trónusok, kerubok, szeráfok csupán azt jelzik, hogy nem egysíkú 

Isten világában a szeretet szolgálati rendje! 

2. A világvégével kapcsolatban bár egyértelmű, de nagyon szűkszavú voltam. Azt 

tudatosítsd magadban, hogy bármikor eljöhet a számonkérés pillanata! Az ezzel 

kapcsolatos részletekről olvasd el az evangéliumok idevágó helyeit. Ha többre lett 

volna szükségetek ezzel kapcsolatban, akkor többet mondtam volna. 

3. Szó sincs róla, hogy csak téged pecsételtelek le Lelkem által az általad említett 

időben! Ilyen lepecsételés szinte minden pillanatban történik a világ különböző 

részein! 

Megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!  « 

4683. ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL ÉS LÉLEKKERESZTSÉGRŐL... 

Kérdező: 

Melyik fontosabb: az újjászületés vagy a Lélekkeresztség? 

HANG: 

 » Az újjászületés és a Lélekkeresztség csak a gyakorlati élet bizonyos területén 

különböztethető meg egymástól. 

Az újjászületés feltétlen feltétele az üdvösségnek. (János 3:3) A 

Lélekkeresztségben tanúságtevő feladattal egybekapcsolt meghatározott küldetésre 

pecsételi le a Lélek azt, akit akar. Vagyis karizmákkal látja el az illetőt. (Lukács 4:18) 

Gyakorlatban az újjászületés is kötelez tanúságtevésre! 

Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!  « 



4684. KÉT ÁLMOMRA KÉREK MAGYARÁZATOT! 

Kérdező: 

Egyik álmomban Jézus egy szívet adott át nekem. Egy másik álmomban pedig 

megsimogathattam Jézus arcát. 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Leveled alapján mondhatom, hogy álmaidat nagyon jól értelmezed! Erőt kaptál 

arra a szolgáló szeretetre, amelyre annyira szükséged volt éveken át. 

A második álmodban pedig lehetővé tettem számodra azt, hogy érzékelhető módon 

is kifejezd szeretetedet Irántam. 

Te kaptál valamit a Mennyország előízéből! Ezek az emlékek erősítsék továbbra is 

benned az Irántam való hűségedet! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

4685. ANYAGI ÜGYBEN KÉREK TANÁCSOT! 

Kérdező: 

1. Tegyek-e lépéseket egy anyagi értékekkel kapcsolatos elismervény megszerzése 

érdekében? 

2. Miben kell megváltoznom? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ne tegyél lépéseket az említett elismervény megszerzésére. Nem te felelsz a 

következményekért! Ha valamiről lemondtatok, akkor az már nem a tiétek akkor sem, 

ha nem szándékotok szerint történik a folytatás. 

Más az, ha valaki kiköti, hogy csak akkor adja értékeit bizonyos célra, ha erről 

elismervényt kap. Ha ez a kikötés nincs írásban rögzítve, akkor te nem felelsz 

semmiért. De még ha rögzítve volna is, csak akkor kellene lépned, ha erre írásos 

meghatalmazást kaptál volna. 

2. Mivel a te lelki békédnek is az a feltétele, hogy lehetőségeid, képességeid és 

vágyaid szinkronban legyenek, ezért a reggeli imádban ezt kell átgondolnod, és az 

előtted álló napodra így kell kérned áldásomat! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 

4686. SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI! 

Kérdező: 

1-2. Egy álmom magyarázatát kérem, amely rossz lelkiállapotról váltott át egy csodálatos jó 

állapotra! 

3. Az anyagi csőd megrettent! Mit tegyek ellene? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1-2. Az első és a második problémádat összevonom, mert ezek egymáshoz 

tartoznak. 

Nem kell misztifikálni az álmodat. A tudati és a tudatalatti állapot érzelmi szinten 

általában ellentétes töltetű szokott lenni. Amint pszichológusaitok szokták mondani: 

Ha a tudatos állapot Káin, akkor a tudatalatti Ábel. Ha a tudatos Ábel, akkor a 

tudatalatti Káin. 

Nagyon természetes, hogy az álmod előtt és alatt hallott magnó belejátszott ebbe. 

3. Bizony mindennap döntened kell reggeli imádban amellett, hogy az örök 

értékeket akarod a mulandó értékek elé helyezni. Bizony rendszeresen tudatosítanod 

kell magadban e két mondat tartalmát: Isten az én Gondviselőm; és mi ez az 

örökkévalósághoz képest? 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

4687. BÖLCSESSÉGET KÉREK TŐLED, URAM! 

Kérdező: 

1. Helyes-e, ha elbocsátjuk albérlőinket? 

2. Hogyan tapasztalja meg a gyermek, hogy neki jó, ha szenved? 

Tehát a HANG 7/583. levél magyarázatát kérem! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ha csak azért akarjátok elbocsátani albérlőiteket, hogy nagyobb anyagi előnyhöz 

jussatok, akkor nem helyes elbocsátani őket. Ha azért akarjátok elbocsátani őket, mert 

úgy gondoljátok, hogy bűnrészességet vállaltok velük, ha nem bocsátjátok el őket, 

akkor el kell őket bocsátani! 

A szeretet semmiképpen nem sérülhet meg! De az az igazság sem, amely nélkül 

kihasználva érzitek magatokat. Azokat, akik Hozzám, Jézushoz, tartoznak, lehet 

felhasználni, de nem kihasználni! Bárányok lehettek, de nem lehettek birkák! 

2. A gyermeknevelés lényegéhez tartozik az, hogy akkor is felelősséget kell 

vállalnia egy gyermeknek, ha ez neki fájdalmat okoz! Az, aki által e cél érdekében 

szenved egy gyermek, csak a gyermek javát akarja, tehát bizonyos esetekben fájdalmat 

kell okoznia gyermekének! Felelősségre nevelés másképpen nem létezik! 

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

4688. MIÉRT NEM KAPTUNK PÉLDÁT JÉZUSTÓL A HÁZASSÁGRÓL? 

Kérdező: 

1. Jézus nem adott példát a házaséletről. Miért? 

2. Aki kardot ragad, az kard által vész el. Ezt szó szerint kell érteni? 



HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Sem a tíz parancs, sem a két főparancs, vagyis a tíz parancs tömörített 

megfogalmazása nem tesz különbséget házasságban, illetve nem házasságban élés 

között. Nem az teszi emberré az embert, hogy házas vagy nem házas! Bárhogyan is él 

valaki, arra kérek mindenkit, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én, Jézus, 

szerettelek benneteket! Ennek hogyanját kell mindenkinek a reggeli imájában Velem, 

Jézussal, megbeszélni. Ha bárki Elém helyez bárkit, nem méltó Hozzám! (Máté 10:37) 

A földi életben akár házas valaki, akár nem, a szeretet elsősorban áldozat, és nem 

élvezet! Erején felüli áldozatot senkitől sem kívánok! 

2. Aki az erő világából nem akar átlépni a megbocsátás világába, azon az Isten sem 

tud segíteni! Ezt jelenti az általad idézett evangéliumi szöveg. 

Megáldalak az IRGALOM LELKÉVEL!  « 

4689. ELHUNYT KIS UNOKÁMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT 

Kérdező: 

1. Balesetben meghalt kis unokám. Miért? 

2. Máshol akar leszületni unokám? 

3. Találkozunk még vele? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Aki nem tudatosan vet véget földi életének, az feltétlenül jól jár a halálban. Igen, 

mert a halál angyala is az Isten angyala! Kétségtelen, hogy nektek fáj az ő eltávozása, 

de ha az ő szemével látnátok az életét, akkor nem is gyászolnátok őt! Nem, mert ő nem 

önmaga miatt, hanem értetek vállalta rövid földi életét, hogy ti megtanuljátok: a földi 

élet nagyon rövid! Bizony minden döntésetek előtt érdemes feltenni e kérdést: Mi ez az 

örökkévalóság szempontjából? 

2. Nem akar máshol leszületni unokád! Csak benneteket akart figyelmeztetni arra, 

hogy a mulandó értékekkel ne takarjátok el az örök értékeket! Vagyis mindenkor 

eszközt lássatok mindenben, ami mulandó! 

3. Feltétlenül találkozni fogtok egymással! A szeretet ÖRÖK! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4690. ELHAGYATOTTNAK ÉRZEM MAGUNKAT! 

Kérdező: 

1. Félek az előttem álló problémáktól. 

2. Mindenki elhagyott bennünket! 

3. Van más is rajtam kívül a szobámban? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 



1. „Elég a mának a maga baja! A holnap majd gondoskodik magáról!” Ajánlom, 

hogy olvasd el és hidd el Máté evangéliumának 6:25-34-ig tartó részét! 

2. Nem hagyott el mindenki! Én, Jézus, soha nem hagylak el téged! Ez akkor is így 

van, ha nem hiszed el. Csak ilyenkor nem nyugtat meg. Ha elhiszed, ha hiszel Bennem, 

akkor ez feltétlenül ERŐFORRÁS lesz számodra. 

3. Feltétlenül van más is a szobádban! Őrangyalod feltétlenül ott van! 

Őrangyalodnak kifejezetten feladata az, hogy mindenkor veled legyen! 

De ott vagyok Én, Jézus, is hited mértéke szerint! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

4691. MENNYIBEN FELELEK TÁRSAMÉRT? 

Kérdező: 

1. Követhetlek Téged valaha egy társammal? Nagyon zárt vagyok! 

2. Akivel egy szobában élek, nehezen értjük meg egymást. Ez nem jó! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Senkinek a lelki fejlődéséhez nem tartozik lényegileg az, hogy milyen társa van, 

illetve az, hogy van-e társa vagy nincs. Az okosság és az óvatosság mindig kötelez! 

Nem véletlenül mondtam, hogy aki jobban szereti társát, az nem lehet méltó Hozzám! 

(Máté 10:37) Ez azt jelenti, hogy bizonyos értelemben függetlenülni, szabaddá kell 

válni mindenkitől annak, aki teljes szívével követni akar Engem, Jézust. Azt pedig 

tudnod kell, hogy Engem másképpen követni nem lehet! Ez nem azt jelenti, hogy el 

kell hagynia mindenkit, hanem azt, hogy szabaddá kell válnia mindentől és 

mindenkitől! 

Tehát: ha számodra annyira fontos a családalapítás, akkor tudomásul kell venned, 

hogy ez egyben áldozatvállalás is, és nem társadtól, hanem csak és egyedül Tőlem 

remélhetsz ilyen esetben is megfelelő erőt ahhoz, hogy hűséges tudj maradni Hozzám. 

2. Az egymást megértés és meg nem értés gyökere szintén SZABADSÁG kérdése. 

Minden szellemi lénynek van egy olyan szabadságköre, amelyen belül felelős a 

döntéseiért. Te sem lépheted át büntetlenül másnak a szabadságkörét, és a tiédet sem 

lépheti át más. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bűnrészességet nem szabad 

vállalnod. Ha olyat kíván tőled valaki, amit te nem helyeselsz, akkor arra nemet kell 

mondanod akkor is, ha ez neki nem tetszik. Természetesen meg kell tudnod okolnod, 

hogy miért mondtál nemet! Ha az illető nem fogadja el az érveidet, akkor is a 

meggyőződésed szerint kell eljárnod. Kerül, amibe kerül! Én, Jézus, nemcsak békét 

jöttem hozni a Földre, hanem kardot is. Ezt a kardot forgatják azok, akik nem bírják 

elviselni azt, ha valaki másképpen gondolkodik, mint ők. Ennek a kardnak az éle csak 

a mulandóság felületét képes szabdalni. A lényeget nem érintheti! Nálam sem 

érinthette! Pontosan ebben adtam a legkirívóbb példát nektek! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!  « 



4692. KEVÉSNEK ÉRZEM MAGAM! 

Kérdező: 

1. Tudatom nagyon beszűkült. 

2. Nagyon alacsony rezgési szinten vagyok! 

3. Kérem bocsánatodat! 

HANG: 

 » Kedves Barátom! 

1. Elégedjen meg mindenki azzal a beszűkült tudattal, amivel rendelkezik! Senkit 

sem határoz meg erkölcsileg tudatának mérete. Mindenkit szeretetének mértéke 

határoz meg! Téged is! 

2. Adj hálát azért, hogy olyan szinten vagy, amilyenen vagy! Mindenkor a 

képesség, a lehetőség és a kívánság harmóniájára kell törekedned. Erre, és semmi 

másra! Minden bizonnyal nem leszel terhére senkinek mindaddig, amíg erre törekszel. 

A problémák abból szoktak adódni, ha bebeszéled magadnak – anélkül, hogy 

megpróbálnád azt – hogy nem vagy képes valamit megtenni. Pedig ha akarnád, meg 

tudnád tenni. Ha valamire valóban nem vagy képes, akkor ezért senki jó szándékú 

ember nem mond rólad elmarasztaló ítéletet. 

Kedves Barátom! Légy sokkal szerényebb, és légy készségesebb a különböző 

áldozatok felvállalására! Ez a te gyógyulásod útja! 

3. Ha jobban hinnél abban, hogy Én, Jézus, az irgalom istene vagyok, akkor nem is 

kérnél annyiszor bocsánatot ugyanazért a botlásodért! 

Már születésedkor beléd oltottam azt a hitet, amely számodra is ajándék. Vagyis, 

hogy hidd el, Én, Jézus, érted élek. De azt a hitet, amely áldozatra is képesít, amely 

szerényebbé tud tenni téged, a te ajándékod kell hogy legyen az Én számomra! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4693. AGGÓDOM LÁNYOMÉRT! 

Kérdező: 

Nagyon aggaszt lányom sorsa. Mit tegyek? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A te lányod az Én lányom is, sőt elsősorban az Enyém! Engem is aggaszt az, 

ahogyan éli az életét. Egyetlen dolgot tehetek, várok. Türelmesen várok, és továbbra is 

mérhetetlenül szeretem. Várok, hogy egyszer megszólítson Engem, és megossza 

Velem az életét. Te sem tehetsz mást, ha nem akarsz bűnrészességet vállalni egy 

iránytalan életben. Várd meg, hogy ott és akkor tudj segíteni, amikor ez 

mindkettőtöknek leginkább a javára válik. 

Nagyon nehéz egy anyának elmagyarázni azt, hogy akkor szereti a gyermekét 

helyesen, ha a gyerek döntéseiért nem vállalja át a felelősséget. Főleg nem akkor, ha a 



gyerek már régen felnőtt. Nem segíthetsz neki abban, amit te is rossznak ítélsz meg! 

Ezt világosan a tudtára kell adni. 

A békesség kedvéért hozott áldozat bűnrészessé tesz téged. Minden egyébben 

segítsd őt addig, amíg módod van rá, és amíg azt nem tapasztalod, hogy ki akar 

használni téged. Imádkozz érte mindennap, hogy megtérjen! Ajánld fel őt Nekem! 

Ketten együtt biztosan előbb eljutunk a szívéhez. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a szabadság lelkével!  « 

4694. SZENTEKRŐL, POKOLRÓL, MENNYORSZÁGRÓL 

Kérdező: 

1. A szentek között miért vannak túlsúlyban a papok és a szerzetesek? 

2. Aki újjászületett és nem kell többé leszületnie a Földre, az már sohasem fordul el Istentől? 

3. A pokol lakói nem mindig ugyanazok? A Mennyországban ugye nem ez a helyzet? 

4. Ha Isten minden bűnünket megbocsát, eltöröl, akkor miért fogjuk visszapergetve látni a jó 

és a rossz cselekedeteinket? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Szent annyit jelent, hogy Istenhez tartozó. Komolyan Istenhez tartozni pedig 

csak közösségben lehet. Szeretet-közösségben! Ezt a szerepet próbálja betölteni 

Egyházam immár kétezer éve, több-kevesebb sikerrel. E kétezer év alatt nagyon sok 

gyermekem mutatta be az életében azt – erejét szinte meghaladó erőfeszítések 

közepette, sok esetben a saját Egyházam üldöztetése mellett – hogy Én, Jézus, az ő 

Istene vagyok. E magatartásból született az az igazság, mely így szól: Az 

engedelmesek tartják állva az Egyházamat, az engedetlenek pedig viszik előre! Aki 

Értem él és Értem hal, abból biztos hogy szent lesz, aki pedig nem Értem él és nem 

Értem hal, abból jó esetben is csak mártír. A kettő között óriási a különbség! A 

mulandó dolgokért élni és meghalni balgaság, az örökkévalóságért élni és meghalni 

szentség. Ez utóbbi a Velem való örök egység feltétele! Az biztos, hogy szentnek nem 

születik senki! Szentté csak válni lehet! Az ára nem kevesebb, mint mindenkinek a 

saját élete. Ezt kérem mindenkitől, de semmilyen rendkívüliséget nem kérek senkitől! 

A szentté válás, vagyis a Hozzám tartozás egyetlen útja: szeresd az Istent az 

embereken keresztül! Így is mondhatnám: oszd szét az életedet a rászorulók között 

úgy, hogy ne légy bűnpártoló, és szent leszel! Oszd szét az idődet, a pénzedet, a 

szeretetedet, és ehhez a bölcsességet Én mindenkinek megadom, ha ezt az Én 

nevemben teszi. Élj másokért, és tiéd az örökélet koronája! 

A papok és a szerzetesek annyira szem előtt vannak, hogy így könnyebben 

felmérhető az életvitelük. Ezért könnyebben láthatók nemcsak hibáik, de erényeik is. 

Az erényes élet mindig követendő példa. Hát ezért is vannak többen a szentté avatottak 

között az ilyen személyek. 

2. Aki újjászületett, az már többé nem fordul el Tőlem! Akkor sem, ha 

megtévesztik! Az újjászületettségnek pont az a lényege, hogy aki átéli a Velem való 



találkozásnak ezt a formáját, megérti, hogy egyedül Én, Jézus, vagyok az, Aki képes 

vagyok őt megszabadítani, és életre vezetni. Nincs ember, aki miután ezt átélte, eldobja 

magától! Még akkor sincs, ha a zsidó levél 6:4-6 ennek lehetőségét nem zárja ki. Nincs 

ember, aki mérhetetlen szenvedések után találkozik az ABSZOLÚT JÓVAL, és erre 

nemet mond! A tékozló fiú példabeszéde erről is szól! 

3. A pokol elsősorban nem hely, hanem lelkiállapot. Csak másodsorban 

beszélhetünk – átvitt értelemben – helyről is, ugyanis a Mennyország, vagyis a szeretet 

világa, és a pokol, vagyis a szeretetlenség világa között nincs közvetlen átjárhatóság. A 

kapu ide is és oda is a földi világ. Itt van az a hely, ahol befogadhatsz Engem, és itt van 

az a hely, ahol megtagadhatsz Engem. Mivel minden rossz egy elrontott jó, és a rossz 

minden esetben a jó hiányát fogalmazza meg, ezért értelemszerű, hogy a hiányban nem 

lehet állandósulni! Nem, mert a hiányt ÉN, Jézus, nem akarom! Tudok róla, elviselem, 

de nem akarom! Ezért a hiány csak számotokra létezik, de mivel nem hiányra lettetek 

teremtve, ezért előbb-utóbb mindnyájan törekedni fogtok Felém, a Teljesség felé. Erről 

beszéltem, mikor azt mondtam, hogy „mindeneket Magamhoz vonzok!” 

4. A lelki fejlődésetek nemcsak abban van belerejtve, hogy Én, Jézus, az örök 

megbocsátás, megbocsátom a bűneiteket, hanem abban is, ha meglátjátok azt, amiben 

hibáztatok! E két tartalom elválaszthatatlan egymástól! Én csak azokat a bűnöket 

tudom megbocsátani, amelyekért bocsánatot kértek, vagyis megbántok. Ez azért van 

így, mert a bűnből kilépni csak belülről kifelé lehet. Aki nem lát rá cselekedetei 

következményére, attól ezt nem kérhetem számon. Mindenki csak azért felel, amit tud. 

A szeretet világa nem a jog világa, ahol az ismeret hiánya nem mentesít benneteket 

döntéseitek büntető következményeitől. A szeretet világában mindig a szándék a 

döntő, mert az minden esetben tudatosság következménye. Véletlenül nem lehet se jót, 

se rosszat tenni. Ez nem azt jelenti, hogy jó szándékú elhatározás nem sülhet ki 

rosszul, hanem azt, hogy mivel indulásában a meglátott jó lett megcélozva, ezért a 

tévedést a jó szándékú javára tudom fordítani. Ez jelenti azt, hogy az Istent 

szeretőknek minden a javára válik. A földi dimenzió utolsó átlépése a NAGY ÉS 

VÉGLEGES FELÉBREDÉS! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

tanulékonyság lelkével!  « 

4695. ÁLOMRÓL, ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL 

Kérdező: 

1. Egy álomról kérdezem a Hangot. 

2. Újjászülettem? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1-2. Az álmod arról beszél, hogy életed problémáira te magad vagy a megoldás. Az 

biztos, hogy segítségem nélkül nem megy, de a megoldást ÉN, Jézus, is tőled várom. 



Álmodban segítségért nem Hozzám fordultál, hanem külső, tőled független módon 

akartad rendezni a felmerülő nehézséget. 

Én veletek mindenre képes vagyok a szeretet körén belül, nélkületek – a 

boldogságotokat illetően – Én is tehetetlen vagyok. Kérd hát bátran te is az Én erőmet, 

és ne kívülről várd a megoldást! Hidd el, Velem mindenre képes leszel, erősebb 

bármekkora darunál, és szelídebb a legszelídebb báránynál. Ha ezt éled, akkor biztos 

lehetsz abban is, hogy már újjászülettél! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az élő hit lelkével!  « 

4696. MIT VÁR TŐLEM JÉZUS? 

Kérdező: 

1. Milyen cselekedeteket vár tőlem Jézus? 

2. Nem hallom, amit a Szentlélek mond, hiába csendesedem el. 

3. Valakit megbántottam, de már megbántam, és bocsánatot is kértem tőle! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

3-2. A harmadik kérdéssel kezdem, mert rá szeretnék mutatni arra a Lelkem által 

való vezetettségre, amelyet megcselekedtél. Azt a bocsánatkérést, amelyet a felé az 

ember felé tettél, akit megbántottál, bizony a Lelkem sugallta neked. A 

lelkiismereteden keresztül tudtam megszólalni benned, és te követted az Ég akaratát! 

Meghallottad és követted Szentlelkem szavát. Ennél többet pedig nem is nagyon 

tehetsz! 

Én mindenkiben, aki lelkében nyitott Felém, meg tudok szólalni a lelkiismeretén 

keresztül. Az emberré válástok pont ezen áll vagy bukik. Meghallja-e, követi-e a ti 

lelketek Szentlelkem szavát?! Te meghallottad, és békességet vittél oda, ahol 

békétlenség volt. Az egész Mennyország ujjongott neked! Az nem baj, hogy ezt nem 

hallottad, de most tudod, mert elmondtam neked! Azt tudnod kell, hogy senkinek az 

életébe kívülről nem kiabálok bele, akármilyen csendben várja azt, hogy megmondjam 

neki, mit kellene tennie. Csak a lelkiismeretén keresztül tudok megszólalni, ahol a 

gondolat a szívből az elmébe száll, és az érzelem meg az értelem közösen megalkotja a 

valóság tudati tükröződését: az igazságot. Azt az igazságot, amely azért igaz, mert 

Belőlem táplálkozik, de teljes tartalmi kibontására egy örökkévalóság is kevés! 

Vannak ugyan médiumok, akik – mint az automatikus üzenetrögzítők -közvetítik a 

szellemvilág akaratát. Az ilyen médiumok lelkiismerete nem működik erkölcsi 

szűrőként, és azt élik meg, hogy nem felelnek azért, amit közvetítenek. Ezért a 

felelősséget rendszerint Rám hárítják, mondván: felsőbb utasításnak 

engedelmeskedtem! Az ilyen közlések, tanítások nem Tőlem vannak. Nem, mert nem 

vagytok bábuk, és nem vagytok hirdetőoszlopok. A szeretet gyermekei vagytok, és a 

legkevesebb az, hogy mindenki értelemmel értse, és jónak tartsa azt, amit képvisel. 

Akkor is, ha a gondolat forrásában nem az övé. 



1. Megcselekedned is csak azt kell, amit jónak látsz, de azt tényleg meg kell 

tenned! Azt a jót, amit szeretnél, hogy veled is tegyenek. Ezeket várom tőled, és ezeket 

várom mindenkitől. A cél mindenkinél ugyanaz. Szeretni, és erről tanúságot tenni a 

világban. Ez minden ember boldogságának a forrása. Erre hívlak és erre tanítalak 

minden pillanatban. Arról ismerni fel, hogy hisztek Bennem, hogy szeretitek egymást, 

úgy ahogy Én szerettelek titeket! Keress magadnak olyan közösséget, ahol ezt már 

élik. Ha kéred médiumom segítségét, örömmel a rendelkezésedre áll. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

tanulékonyság lelkével!  « 

4697. RENDELKEZZ VELEM, URAM! 

Kérdező: 

1. Haladok az igazi megtérés útján? Mi a véleménye Jézusnak rólam? 

2. Sok verset írok, erről mi a véleménye Jézusnak? 

3. Hogyan lehetnék cselekvőképesebb? Nagyon szeretnék teljes szívből újjászületni! 

4. Hálát adok Jézusnak mindenért! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Szíved tiszta szándéka nincs rejtve Előttem. De a szándék önmagában kevés! A jó 

szándékot jó cselekedeteknek kell követnie. Olyanoknak, amelyekre joggal vágyódsz! 

Köszönöm, hogy szeretsz Engem, boldogan élem hálában megfogalmazott 

szeretetedet, és áldásként árasztom vissza rád! Te már véglegesen Mellettem döntöttél, 

ezt megtéréseddel igazoltad. 

Verseidnek is örülök, de kérlek, ne akarj senkit meggyőzni velük, és nem baj, ha 

nem találsz olyan fórumot, ahol propagálhatnád. Ami érték, az úgysem vész el, s kifejti 

a maga hatását ott és akkor, amikor Én azt jónak látom. 

Újjászületéseden dolgoznak az ég angyalai, de hogy ez a te életedben mielőbb 

megvalósuljon, tanítványommá kell válnod! Tanulnod kell Engem, és Belőlem kell 

élned! Megismerni Engem még jobban, és az ismeretet a szívedben olyan hitté 

kovácsolni, ami az élet minden területén Rólam tesz tanúságot. Nem látványosan, 

hanem csendben, alázatosan. E feladathoz adok neked továbbra is olyan segítőket, 

akiknek az életéről le tudod olvasni azt, hogy Én már bennük élek. Az ilyenektől 

tanulj, és tudni fogod környezeted reagálásából azt is, hogy mi a véleményem rólad! 

Biztos jele annak, hogy jó úton jársz, ha a világ Miattam megvet. És ha a világ megvet, 

akkor az enyéim hallgatni fognak rád! 

Már negyvenkét Hang-könyv áll a rendelkezésetekre! Használd ki ezeknek a 

tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi útmutatást adjanak 

nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon tud jelenleg hozzátok 

szólni e Hang-könyveken keresztül! Egyedülállóságát elsősorban tartalmának 

tisztaságában és közlésemnek egyediségében értem. De nemsokára eljön az idő, sőt 



már itt is van, amikor egyes tanítványaim természetes lelki alapállásként fogják 

képviselni azt, ami ma még rendkívülinek számít! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 

tanulékonyság lelkével!  « 

4698. FÉLTEM ÖCSÉMET A JEHOVA TANÚITÓL! 

Kérdező: 

1. Felnőtt öcsém egy Jehova Tanúi közösséghez tartozó asszonnyal házasságra akar lépni, 

és mi nem tudjuk megakadályozni! Bizonytalanok vagyunk, hogy mi lesz vele! 

2. A Hang véleményét kérem a Jehova Tanúiról! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nagykorú öcsédért sem te, sem szüleid nem felelnek! A boldogság nem 

felhőtlen kacarászás! A Máté evangéliumának 5:3-12. részében egyértelműen 

kifejtettem, hogy az Isten mit ért a boldogság alatt! Így hát nem az a boldog, aki jó 

házasságot köt, hanem az, aki Velem, Jézussal, köt jó házasságot. Az úgymond jó 

házasság még senkit sem mentett meg attól a csalódástól, amivel előbb-utóbb mindenki 

szembesül, hogy ember embert nem tehet boldoggá. Erre csak Én, Jézus, vagyok 

egyedül képes. A legjobb házasság is képmutató színjátszássá silányul, ha benne nem 

Értem élnek. Öcséd jól döntött, amikor olyan társat választott magának, ahol legalább 

elvben megtalálható vagyok. 

2. Erre a kérdésedre általános választ adok, mert amit mondok, minden egyházra 

igaz. 

Igaz, hogy Én, Jézus, minden egyházban jelen vagyok az Engem képviselőkben, de 

az is igaz, hogy Egyházam nem azonos az egyháziakkal! Minden speciális hitet hirdető 

egyházban a kormányrúd a Sátán kezében van, mert minden speciális hitet hirdető 

egyház kizárólag hatalmi struktúrára épül, és csak azokat az igazságokat hirdeti 

alapigazságként, amelyekkel alá tudja támasztani hatalmi működését. Valójában nincs 

is olyan egyház, amelyik ne így működne. Így is fogalmazhatnék, hogy minden egyház 

a megtévesztettek egyháza. Ez alól nem kivétel az általad említett egyház sem! 

Minden egyház azt tanítja, hogy a Biblia a forrás, és nem a Szentlélek, ezért 

egyetlen egyház sem rangsorol a Bibliában. Ennek következtében egyetlen egyház sem 

tűri meg a józanul gondolkozókat, csak az engedelmeseket. Ez a magatartás teszi őket 

speciális hitet hirdetőkké. 

Kifejtem bővebben! Nem található a Bibliában olyan gondolat, amelynek az 

ellenkezőjét szintén a Bibliából ne lehetne kiolvasni. E lehetőség kiválóan alkalmas 

arra, hogy a különböző gondolkodású emberek különböző hitigazságokat válogassanak 

ki maguknak azért, hogy ehhez híveket gyűjtsenek. Természetesen olyan 

hitigazságokat és azok magyarázatát, amelyből számukra egyértelmű, hogy kizárólag 

ők azok, akik megfogták az Isten lábát, vagyis ők azok, akik kizárólagosan képviselik 

az egy és igaz Istent. Ez alól egyetlen egyház sem kivétel! 



E képviseletet természetesen csak hatalmi struktúrával tudják fenntartani, tehát 

hitük alapja a büntető és jutalmazó isten. És ha egy hivő közülük a józan eszével és 

Lelkem vezetésével ráébred arra, hogy az Isten nem kerülhet ellentétbe önmagával, 

vagyis nem lehet ilyen is, meg olyan is, akkor az a hivő rövid úton megnézheti magát; 

máglya, meghurcoltatás, kiátkozás, eretnekség bélyegzi meg hátralévő rövid földi 

életét. Mert a speciális hit így gondolkozik: jobb, ha egy vész el miattunk, minthogy 

mindnyájunknak át kelljen alakítania a gondolkodását; jobb, ha egy vész el miattunk, 

minthogy le kelljen mondanunk a főméltósági bársonyszékekről! Ezért aztán minden 

speciális hitű egyház tűzzel-vassal védi azt, amit igaznak gondol, azért, hogy álljon az 

egyháza, és ha kell, inkább vesszen a gondolkodó ember! 

Mai világotokban sincs másként. Egyetlen ökumenét hirdető egyház sincs, aki 

azért tartana ökumenét, hogy ő alakuljon a másikhoz. Mindegyik azt szeretné, ha a 

másik alakulna hozzá. Ilyen szétszabdalt egyházi világban, ahol úgy látszik nem 

mindenki számára nyilvánvaló az, hogy nincs katolikus, református, baptista, jehovista, 

stb. Mennyország. Csak Szeretet-Mennyország van, ami Velem azonos, és ez a 

Szeretet-Mennyország nem az intézményt fogadja be, hanem csak az embert. Azt az 

embert, aki minden körülmények között képes szeretni! CSAK SZERETNI! 

Megáldalak a józan gondolkodás lelkével!  « 

4699. TÁRSAMMAL KAPCSOLATBAN BIZONYTALAN VAGYOK 

Kérdező: 

1. Visszafogadjam-e társamat, akiben nagyon bíztam, de ő csak fájdalmat okozott nekem? 

2. Bízhatok-e benne a sok gonoszság után? 

3. Ő lesz az, akivel leélem az életemet? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A hűtlenségre is van gyógyír, mégpedig a megbocsátás! De ez nem annyit jelent, 

hogy vissza kell fogadnod azt, aki elhagyott, anélkül, hogy hűségéről tanúságot tenne. 

A gonoszságra is van gyógyír, mégpedig a megértés. Megpróbálod megérteni 

cselekedetei rugóit. 

A megértés nem azonos a helyesléssel! Ha ez sikerül, akkor kiderül, hogy 

többnyire nem is olyan gonosz az, akiről ezt gondoltátok. Inkább az derül ki, hogy 

tévedésben van, és csak menekül. A tévedésben lévőknek pedig sokkal könnyebb 

megbocsátani. 

A te helyzetedben a türelem a legjobb orvosság! Idő kell ahhoz, hogy kiderüljön, 

valóban megváltozott-e a látásmódja irányodban, és amivel ezt igazolja, hiteles-e. 

Tehát nemcsak mondja, de teszi is a meglátott jót. És idő kell ahhoz is, hogy te is el 

tudd dönteni, hogy valóban őt akarod-e másodszor is társul, anélkül, hogy átlépnéd az 

ő személyes szabadságát. Ez azt jelenti, hogy az új kapcsolatotokban sem lehet ő az 

alárendelted. De legelőször azt kell eldöntened, hogy kapcsolatodat – akár a régit, akár 

az újat -Velem, Jézussal, akarod-e leélni. Ha igen, áldásom lesz az életeden. Ha társad 



is elfogad Engem, akkor a lehető legteljesebb lesz a házasságotok. Ezekkel tisztában 

kell lenned, hogy felelősen tudj dönteni. 

Társad az lesz, akit választasz, és a döntés felelőssége minden esetben a tiéd. Én, 

Jézus, még soha senkihez nem voltam hűtlen. Bennem nem lehet csalódni! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a bölcsesség lelkével!  « 

4700. CSALÁDOT SZERETNÉK! 

Kérdező: 

1. Reménytelen, hogy egyszer nekem is családom legyen? 

2. Mi a rendeltetésem a földi életben? 

3. Mi a szándéka Jézusnak velem? 

HANG: 

 » Drága Barátom! 

Semmi sem reménytelen! A remény éltet benneteket mindaddig, míg 

reménységetek tárgya valósággá nem válik. Remény nélkül nem lennétek képesek 

értelmes célt megfogalmazni az életetekben. Annál gyönyörűbb remény, minthogy 

boldog légy, számodra nem létezik. Ezt kell mindenek- előtt megcéloznod! De hogy a 

remény ne csak remény maradjon, hanem valósággá váljon, rá kell lépned arra az útra, 

amelyet Magammal azonosítottam. Ez az út pedig a szeretet! Ez az egyetlen olyan 

tartalom a világon, ahol a cél megegyezik az úttal! 

Szeretned kell, hogy boldog légy, és akkor vagy boldog, ha szeretsz! Erre 

rendeltelek, és ezt kínálom neked is. Szeress, és légy boldog! Tanulj meg szeretni, 

hogyha társat találsz magadnak az életben, akkor a legtöbbel tudd őt megajándékozni: 

Velem! Ez azt is jelenti, hogy társproblémád is megoldódik, ha Engem választasz. 

A szeretet hogyanját tanulni kell. Tőlem! Már negyvenkét Hang-kötetet diktáltam 

médiumomnak, hogy erkölcsi és gyakorlati útmutatást adjak nektek az életről, a 

Mennyei Atya akaratáról. Élj ezekkel a lehetőségekkel! 

Én, Jézus, mindig a rendelkezésedre állok. Éjjel-nappal. Őszintén örülök neked, és 

várom, hogy szíved ajtaját kinyisd Előttem, hogy boldoggá tegyelek. Hidd el, Velem 

menni fog! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!  « 

4701. NEM ÉRTEM A VILÁGOT! 

Kérdező: 

1. Miért olyan a világ, amilyen? Miért nem változik meg? 

2. Miért nincs a lakóhelyemen templom, és miért nincs nyáron mise? 

HANG: 

 » Drága Kisgyermekem! 

1. A földi élet, amit ti világnak neveztek, egy olyan hely, ahol sohasem szűnik meg 

az erőszak és a szeretetlenség. Azért nem szűnik meg, mert minden ember 



természetében benne van a birtoklási és a másokon való uralkodási vágy. Ezeknek a 

vágyaknak a kiélésére való törekvés az, amely gátlástalanná és embertelenné teszi az 

embert. Az emberi természet egy sérült természet. Sérült, mert azokat a 

tulajdonságokat, amelyek az öröklétbe emelhetnék, mérhetetlen önző módon úgy 

használja a saját javára, hogy ezzel mások szabadságát lábbal tiporja, semmibe veszi. 

Ezt pedig így megélni csak erőszakkal lehet! Pedig a birtoklás és az uralkodás 

önmagukban nem negatív tartalmak, sőt feltételei a jézusi szeretetnek! Birtokolni 

ugyanis nem a másikat vagy a másikét kell, hanem az Istent. Én örülök annak, ha ti 

minden erőtőkkel birtokolni akartok Engem! Igen, mert akkor Én bennetek élhetek, és 

nektek eszetek ágában sem lesz részekért hadakozni, amikor Én a mindenséget adom 

nektek. Aki Engem birtokol, az megérti, hogy a mindenséget birtokolja, és esze ágában 

sem lesz, hogy másokon uralkodjon. Bőven elég lesz számára, ha magán uralkodik, 

nehogy elveszítse azt, amit birtokol. Azoknak az embereknek, akiknek az életében Én, 

Jézus, vagyok az első, egyáltalán nem szörnyű a földi világ. Nem, mert ők már az 

örökkévalóságot hordozzák magukban, és tudják azt, hogy a rossz mulandó! 

2. A lakóhelyeden működő illetékes plébánián érdeklődhetsz a mise és a templom 

ügyében. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a nyitottság lelkével!  « 

4702. ÖSSZEZAVARODTAM! 

Kérdező: 

Tőled van az a trilógia, amelyből gondolatokat idézek? Ez valóban az Atya által sugalmazott 

mű? 

1. A szellem fizikai testbe öltözése = Isten gondolatban akarja megismerni magát? 

2. Nincs Sátán? 

3. Nincs tízparancsolat? 

4. Hitler a mennybe ment? 

5. Soha ne könyörögj! Határozz, hogy úgy legyen! 

6. Nincs karma? 

7. Istent nem érdeklik a tetteitek! 

8. Ez a könyv egy idő után valóban szentírás lesz? 

9. Súlyos magánéletbeli problémáim vannak! Lesz enyhülésem? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Minden ami épít, buzdít és vígasztal, az Tőlem származik, azt Én, Jézus, 

sugallom számotokra azért, hogy képesek legyetek növekedni a szeretetben. Minden, 

ami elkeserít, elbizonytalanít, kétségbe ejt, az ördögtől van, azért, hogy ne legyetek 

képesek a szeretetben növekedni. Az Én irányultságom az örök szeretet, a Sátáné pedig 

az örök kárhozat. Az általad említett gondolatok abból a könyvből, amelyből idézel – 

kettő kivételével – istenkáromlás! A négyes és a hatos pontot azért nem tartom annak, 

habár nem igaz állítások, mert ezek a szeretet megélésének, az egyén megtérésének 



következményei is lehetnek. (Gondolj az egyik latorra, akit Velem együtt feszítettek 

fel!) 

Az Isten attól Isten, hogy teljes és tökéletes. Mivel e két tartalom elválaszthatatlan 

egymástól, ezért az Istenben nincs ellentmondás! Így is szoktátok nevezni, hogy 

abszolútum! Lényegéből fakadóan tehát nem lehet belőle kettő, mert ellentmondásba 

kerülne önmagával, ugyanis két teljesség nem létezhet! A teljesség attól tökéletes, 

hogy ahhoz hozzáadni, abból elvenni nem lehet. Nem, mert mind a két lehetőség a 

tökéletességhez képest hiányt fogalmazna meg. Tehát az Isten a teljességében 

tökéletes, ezért képtelenség azt feltételezni, hogy az Isten nem ismeri önmagát! Az 

önismeret hiánya is hiány! Ha úgy lenne, ahogy a könyv írója állítja, akkor 

szellemtestbe született teremtményeimtől, mint kísérleti patkányoktól, várnám 

nyomorúságos életük megtapasztalását, hogy azt beépítve Magamba, törekedjek a 

teljességre. Ilyen gondolatokra csak a Sátán képes! Azért is káromkodás az idézet, mert 

teremtményeim csak Általam juthatnak önismeretre, ezért bárhogyan cselekednek, 

abból a jó Tőlem van, a rossz pedig továbbra is a szeretet hiányát jelenti, s az nem 

származhat Tőlem! Azt, hogy Jóisten vagyok, azt eddig is tudtam, Nekem ehhez nem 

kell „kívülről” megtapasztalás! Megtapasztalás nektek kell erről, mert így nyer 

értelmet az életetek! 

2. „Megfordult és rászólt: Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem arra van 

gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak.” (Máté 16:23) – 

mondtam kétezer évvel ezelőtt Péternek, pedig előtte fél órával bíztam rá az Egek 

Királyságának kulcsait! Természetesen nem Péter volt a Sátán, csak akkor úgy 

gondolkodott, mint a Sátán! A Sátán pedig minden esetben úgy gondolkodik, hogy ne 

az Isten akarata legyen meg, hanem az embereké. Ezt a tartalmat képviselte a 

pusztában, ezt az elfogatásom éjszakáján, és ezt egész működésem alatt. Ez maga a 

kísértés! 

Hogy kiben és mikor és milyen mértékben nyilvánul meg a Sátán, azt mindig a 

bennetek élő hit határozza meg. Az biztos, hogy Engem, Jézust, is csak rövid időre 

hagyott el. (Lukács 4:13) Soha nem hittem neki, mégsem adta fel! Mindig újra és újra 

megpróbálta, hogy önző emberi értékek alá helyezzem az Isten akaratát. Az tény, hogy 

a Sátán nemcsak személyben, de hivatalban is meg tud nyilvánulni. Az önző és gonosz 

emberek hivatalában. Ha a nagytanácsra gondoltok, amelyik halálra adott Engem, nem 

találtok benne egyetlen embert sem, akit a kísértő ne csavart volna az ujjai köré. Aki 

tagadja a Sátán létezését, az tagadja a bűn létezését is! Mérhetetlen vakság és hatalmi 

vágy kell ahhoz, hogy azt az embertelen pusztítást, amelyet a Földön véghez visztek 

önmagatokban és embertársaitokban, ezt jónak mondjátok! ERRE CSAK A SÁTÁN 

KÉPES! 

Nincs a Földön olyan emberi élet, amely valamilyen erkölcsi normához ne 

tartozna. Óriási kísértés az, és biztos pusztulással jár, ha valaki emberi normákhoz, és 

nem isteni normákhoz akarja igazítani azéletét! A Tízparancsolat nem Értem, hanem 

értetek van! Én, Jézus, e nélkül sem estem volna bűnbe! Ti evvel együtt is bűnbe estek, 

mert állandóan kimagyarázzátok, mert emberi normák szerint akartok élni! Nagyon 



sokan még mindig úgy gondolják, hogy Nekem kell hozzátok igazodni, és nem 

fordítva! Mindenki, aki így gondolkozik, lefizeti az árát. Káoszhoz igazodni nem lehet! 

Igazodni csak rendhez, igazsághoz, örökkévalósághoz lehet. Ennek a foglalata 

számotokra a Tízparancsolat! De hogy törekvési irányotok ne rajtatok kívül legyen, 

ezért minden teremtményem lelkébe is beírtam ezt kitörölhetetlenül! Nem 

mondhatjátok, hogy nem olvastam azt, hogy nem szabad lopni, ölni, házasságot törni, 

mert ez a törvény bennetek is él! Aki képes a Tízparancsolatot megcselekedni, arra már 

nem vonatkozik a törvény! Nem, mert ő maga válik azzá! Nekem, Jézusnak, sem volt 

szükségem tizenötödik vagy ötszázadik parancsolatra. Működésem alatt bármit tettem, 

a Tízparancsolattal egytől egyig igazolható. Erről beszéltem a hegyi beszédben a 

népem előtt, ahol azt mondtam, hogy betölteni jöttem a törvényt, és ahol nyilvánosan 

tisztítottam meg a Tízparancsolatot azoktól a tartalmaktól, amelyeket az emberi önzés 

rakott rájuk, és amelyek miatt a törvény személyválogatóvá és erkölcstelenné silányult! 

Minden teremtett lény az Én Mennyei Atyám gyermeke, ha jó ember, ha rossz 

ember! Én, Jézus, rossznak senkit nem teremtettem, mert akkor nem lennék Jóisten! 

Rosszá csak ti tudtok válni! Mindenki a gyermekem marad akkor is, ha nem Belőlem, 

hanem az ördögatyából táplálkozik. Én soha nem mondok le az enyéimről, de Rólam le 

lehet mondani. Így tett a könyv írója is! Megértem őt, hogy azt, aki lángba borította a 

világot – és ha csak rajta múlik, kiirtotta volna nemcsak a választott népemet, hanem 

mindenkit – azt az embert mennyben szeretné látni. Én, Jézus, is ott szeretném látni, és 

ott is fogom, ha eljön az ideje, vagyis ha megtér! De ennek a megvalósulása nem úgy 

fog történni, ahogy az író gondolja, hanem úgy, ahogy Én, Jézus, gondolom! Hitler 

nem tartotta bűnnek a mészárlást, a könyv írója sem tartja annak. Hitler is Isten akart 

lenni, a könyv írója is az akar lenni. Hitler sem ismerte az irgalmat, a könyv írója sem 

ismeri, mert mi szükség az irgalomra, ha nincs bűn!? Ehhez már csak az a 

határozottság kell, amit az ötödik idézet megfogalmaz: soha ne könyörögj, határozz, 

hogy úgy legyen! Ez a receptura maga a Sátán, és létfontosságú számára az, hogy 

ebből szentírás legyen, de nem lesz ebből más, csak az ördög bibliája! Azé az ördögé, 

aki saját létezését is tagadja, mert ő is tudja azt, hogy minden tanítás, amely 

szembekerül önmagával, meghasonlik, és többé nem áll meg! EZÉRT ÚJRA 

MONDOM NEKTEK, MINDENKI, AKI AZ ÉGIG EMELI MAGÁT, AZ 

MEGALÁZTATIK, KÜLSŐ SÖTÉTSÉGRE JUT, LESZ OTT SÍRÁS ÉS 

FOGCSIKORGATÁS! (Máté 8:12, 13:42, 13:50, 22:13, 24:51) 

A könyörgésetekre nem Nekem, Jézusnak, van szükségem, hanem nektek, hogy ki 

tudjátok fejezni kétségbeeséseteket, erőtlenségeteket. Igenis az elveszettséget, az 

elviselhetetlen fájdalmakat, a kilátástalanságot, a meg nem értettséget őszinte ember 

csak szívből jövő könyörgéssel tudja kifejezni. Olyan ez az idézet, mintha azt akarnám 

nektek megtiltani, hogy sírjatok! Igenis sírjatok, mert a könnyek adománya Szent 

Lelkem ajándéka is lehet! Nincs valódi bűnbánat könyörgés és könnyek nélkül! Aki 

nem tudja vagy nem akarja fájdalmát kifejezni, az mérhetetlen gőgje által nem hisz az 

irgalmas Istenben! Enyhülését mindenki csak Nálam találja meg! Minél mélyebben 

élitek át fájdalmaitokat, annál nagyobb lesz utána a megnyugvás. Amióta ember él a 



Földön, annál nagyobb hitet, amelyet Én közétek hoztam és képviseltem, nem hozott 

és nem képviselt senki! Mégis volt olyan szituáció a földi életemben, amikor nem 

mondhattam azt, hogy úgy legyen! Sohasem mondhattam, amikor a gonosz arra akart 

rávenni, hogy álljak ellent neki! Nem mondhattam azt, hogy ne fogjanak el. Nem 

mondhattam azt, hogy ne köpjenek le, és ne verjenek félholtra. Nem mondhattam azt 

sem, hogy ne feszítsenek keresztre. Nem mondhattam, bármennyire is szerettem volna 

mondani, mert ha mondom, akkor nem az Én Atyám akaratát tettem volna, hanem azét 

az emberét, aki fél! A szeretet pedig nem ismeri a félelmet (1János 4:18), főleg úgy 

nem, hogy engedelmeskedik neki! Pedig a Sátán – látva kiszolgáltatottságomat – 

nagyon el akarta hitetni Velem. De újra nem hittem neki! Inkább Én is könyörögtem! 

Könyörögtem értetek, a tanítványaimért, és könyörögtem azért, hogy NE ÚGY 

LEGYEN, AHOGY ÉN AKAROM, hanem úgy, ahogy az Én Mennyei Atyám akarja! 

(Máté 26:39) Ha Nálam, Jézusnál, ez igaz, akkor igaznak kell lennie nálatok is! 

2. A karma egy olyan sorsvonal, amely mindig egy élettervet fogalmaz meg. Tele 

vagytok öröklött adottságokkal! Mivel minden teremtmény a törekvés világában él, 

értelemszerűen nem létezik tökéletes életterv. Ebből adódóan minden életterv tartalmaz 

kijavítandó és új életelemeket. A karma tehát nem büntetés, hanem lehetőség arra, 

hogy életetekben megvalósuljon az a terv, amelyben a szeretet hordozóivá válhattok. 

Mindaddig az is marad, míg a lehetőségét is eljátsszátok annak, hogy a Földön 

megtanuljatok szeretni. A szeretetnek igazságban, az igazságnak szeretetben kell 

megnyilvánulnia! Ez örök törvény! Azt jelenti, hogy azt akard másnak, amit magadnak 

is akarsz, és azt ne akard másnak, amit magadnak sem akarsz! Az istengyermekké 

válás egy olyan lelki evolúción való megújulást jelent, ahol e két tartalmat magad és 

mások számára biztosítani kell! Ha bármelyik sérül, akkor nem tölti be szerepét, és 

hordozója alkalmatlanná válik arra, hogy állapotszerűen birtokolja az Isten szeretetét. 

Ezért éltem elétek Magamat Útként, Igazságként és Életként, hogy iránytalan 

tévelygések és megvalósítatlan, elrontott élettervek helyett mihamarabb birtokosai 

legyetek az örök szeretetnek! 

Szent Pál arra tanított benneteket, hogy egyedül a hit üdvözít. Én, Jézus, pedig azt 

tanítottam nektek, hogy nem mindenki, aki mondja Nekem: – Uram, Uram! – megy be 

az Isten országába, hanem az, aki hallgatja és teszi az Én Mennyei Atyám akaratát. A 

belém vetett hit az mindig cselekedetekre ösztönöz! Így is mondhatnám, az hisz, aki 

cselekszi a hitét! De így is mondhatnám, hogy gyümölcseiről ismerik meg a fát! 

Semmit nem ért volna a nektek átadott tanításom, ha a cselekedeteimmel nem 

igazolom azt! Mert aki meg is teszi és így tanítja, azt nagynak mondják az Egek 

Királyságában. A farizeusok, írástudók és vének, a képmutatók – akikből hiányzott az 

irgalom, a megbocsátás, a felebaráti szeretet – ezeket tőletek elvárták, nehogy 

lerángassátok őket bársonyszékeikről, de ők nem tették, hogy hatalmon tudjanak 

maradni, hogy továbbra is belőletek tudjanak élni! Senki nem kerül a Mennyek 

Országába, aki nem képes irgalmas cselekedetekre a kiszolgáltatottak felé! Erről 

beszéltem akkor, amikor Atyám jobbjára állítottam azokat, akik ennem adtak, mikor 

éheztem; innom adtak, mikor szomjaztam; idegen vendég voltam és befogadtak; 



mezítelen voltam és felruháztak; beteg voltam és meglátogattak; börtönben voltam és 

eljöttek hozzám, mert amit eggyel e legkisebb testvéreimmel tettetek, velem tettétek 

(Máté 25:31-40). Szent Pált azért hoztam fel példának elétek, mert a Belém vetett hite 

óriássá tette őt! De a könyv írója, aki Rám hivatkozva állítja azt, hogy Engem, Jézust, 

nem érdekelnek az emberek cselekedetei, a fentiek tükrében káromkodik! 

Ez a könyv, amelyről kérdezel, az istenszerető emberek számára soha sem lesz 

szentírás! Az Isten normája egy és örök. Szeretni az Istent, és szeretni az embert! Ez 

pedig minden teremtett lénybe bele van írva! Ennek az útja nem lehet más, mint amit 

az életemmel, halálommal, feltámadásommal átadtam nektek! MERT MINDENT 

ÁTADTAM NEKTEK! (János 17:14) 

3. Természetesen lesz enyhülésed, ha Tőlem várod az enyhülést. Minden vágyam 

az, hogy rendelkezésetekre álljak abban a szeretetmunkában, mellyel életeteket 

akarjátok szebbé, jobbá tenni. Azt tudnod kell, hogy nehézség nélkül nincs földi élet. 

Nekem sem volt! De azt is tudnod kell, hogy senkit nem hagyok nagyobb 

erőfeszítésben, mint amekkorára képes. Nem lennék Jóisten, ha olyat kérnék tőletek, 

amit nem tudtok megtenni. Tervezd meg a napjaidat Velem, és Én mindig 

megmondom neked a lelkiismereteden keresztül, hogy amit gondolsz vagy teszel, az a 

javadra válik vagy nem! A párbeszéd-ima pont erre való. A Hang első kötetében ennek 

tartalmát bőven kifejtem. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy csak az első kötetet 

olvasd. Minél több kötetet olvasol, annál inkább át fogsz itatódni azokkal a 

tartalmakkal, amelyekkel azonosítottam Magam! Engem megismerni csak tanulva 

lehet! Mérhetetlenül fontos tartalom az, hogy soha ne az embereknek, hanem Nekem, 

az Istenednek akarj megfelelni! Az embereknek gyakorlatilag addig kellesz, míg képes 

vagy őket szolgálni! Nekem pedig gyakorlatilag addig kellesz, míg Én szolgálhatlak 

téged. Ez nem azt jelenti, hogy lemondok rólad, hanem azt, hogyha nem engeded, hogy 

szolgáljalak, akkor nem tehetek érted semmit! Higgy Bennem, és Én dús legelőkre 

vezetlek, ahol megtalálod lelked nyugalmát! 

Szeretetem vigyáz rád. Megáldalak az egyértelműség lelkével! 

Vess keresztet!  « 

4703. SEGÍTS NEKEM, URAM! 

Kérdező: 

Segíts nekem, Uram! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Veled és érted mindent, de helyetted semmit! E kijelentésem mindenkor érvényes. 

Most, amikor születésnapomat ünneplitek, ne csak eszetekbe, de szívetekbe is jusson 

be a NEVEM! E név: Isten, a szabadító! 

A HANG-könyvek első könyvében bőven beszéltem nektek a PÁRBESZÉD-

IMÁRÓL. Ennek lényege az, hogy minden hívő ember meghallhatja HANGOMAT a 

lelkiismeretén keresztül olyan témákban, amelyek őt érintik. Médiumom abban 



különbözik a többi embertől, hogy ő a lelkiismeretén keresztül meghallja hangomat 

olyan témákban is, amelyek másokat érintenek. Így például el tudja mondani neked is, 

hogy mi a teendőd ahhoz, hogy segítségemet megtapasztald. 

Adj időt magadnak arra, hogy csendben, önmagadban átgondold, boncold szét a 

problémádat, és Én – a te Jézusod – akkor lelkiismereteden keresztül – ha hiszed, hogy 

érted élek benned – megadom neked a választ. De ezt neked kell megfogalmaznod 

úgy, hogy az szívedet megnyugtassa, vagyis olyan gondolatokat kell gondolnod, 

amelyek téged építenek, buzdítanak és vígasztalnak. 

Csak hited által juthatsz számodra megnyugtató megtapasztalásra! Fordítva nem 

megy! Ritka kivételtől eltekintve tehát nem a megtapasztalás juttat el a hitre, hanem a 

hit juttat el a megtapasztalásra. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!  « 

4704. SZERETNÉM FELISMERNI JÉZUS AKARATÁT! 

Kérdező: 

1. Hogyan élesíthetem lelki hallásomat? 

2. Hogyan próbáljam fékezni szavaimat? 

3. Szeretném a családi békét is megőrizni, és a helyes szeretet útját járni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1, Az a lehetőség, hogy Én, Jézus, a lelkiismeretetek hangján szólhatok hozzátok 

teremtettségetek óta, számotokra egy olyan erőforrás, amelyet ha komolyan vesztek és 

elfogadtok, megélhetitek a Velem való egység egyre tisztultabb valóságát. Igen, de ezt 

a lehetőséget nagyon komolyan kell venni! Nemcsak annyiban, hogy el kell hinnetek, 

ilyen van, hanem úgy is, hogy minden körülmények között hallgatnotok kell rá. A 

lelkiismeretetek az Isten megnyilvánulni akarásának örök helye bennetek! A 

lelkiismeretetekre való figyelés, és hangjának követése tesz benneteket hiteles, 

meggyőződésüket megélni akaró emberekké akkor is, ha utólag kiderül, hogy 

tévedtetek. Evangéliumi tanításom nem más, mint az Isten lelkiismeretének hangja, 

amelyhez igazítanotok kell saját lelkiismereteteket. Nem a tévedésektől akarlak 

megóvni benneteket, hanem a rossz szándéktól! A szándék kizárólag a ti kezetekben 

van! Felétek való kiszolgáltatottságom rajtatatok, szándékotokon áll! Olyan nem lehet, 

hogy lelkiismereteteknek nincs érzékenysége, csak olyan, hogy el van nyomva 

különböző zavaróállomások hangjaival. Az értelmetek által jónak felfogott tanításom 

az, amely képes lelketeket e zavaróállomásoktól megtisztítani. Aki így tesz, biztos 

lehet abban, hogy Szentlelkem vezeti őt. 

2. Ha csak arra gondolnál, hogy minden ember gyermekem, és neked ők testvéreid, 

és Én, Jézus, bennük is élek, akkor azt is tudnád, hogy másokban hibát kereső 

szavaiddal Engem bántasz. Rád is igaz a mondás, hogy ne gondold a másikat 

rosszabbnak magadnál. Jó, ha tudod, hogy az igazságot csak akkor képviseled 

helyesen, ha abban irgalomra törekszel. Ha figyelsz lelkiismeretedre, meg fogod 



hallani hangomat, mielőtt bántóan szólnál. Tehát NE BÁNTS, CSAK SZERESS! Nem 

baj az, ha ezért nem adnak neked igazat. 

3. E kettő általában kizárja egymást! Nem tudsz megfelelni szüleidnek, 

rokonaidnak és Nekem is. Nem, mert az Én akaratom nem mindenben egyezik meg az 

ő akaratukkal. Én azt akarom, hogy Rám hallgass, hogy benned élhessek, hogy általad 

is szebb lehessen a világ, ők pedig azt akarják, hogy rájuk hallgass, hogy szebb legyen 

az ő életük. A két nézőpont között óriási a különbség! A családi béke nagyon nagy 

dolog, de ez csak akkor tud megvalósulni, ha a család minden tagja egy forrásból 

táplálkozik, vagyis egyéni érdekeiket az Én szeretetem által akarják megvalósítani. Ha 

ez nem tud megvalósulni, és általában nem tud, akkor bizony békétlenség lesz a 

családban; az apa és fia között, az anya és lánya között, és testvér testvér ellen támad. 

Igen, mert az igazság rendjében élők minden áron meg akarják szerezni azt, amiről úgy 

gondolják, hogy az nekik jár. Az Én békémet a világ nem tudja adni, ezért el sem 

veheti! Az Én békém nem fegyverszünet, hanem az a megdönthetetlen bizonyosság, 

hogy aki Bennem hisz, az a Győztes oldalán áll, ezért nem lát halált sohasem! Csak a 

szeretet örök és elpusztíthatatlan, mert a szeretet MAGA AZ ISTEN! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HITHŰSÉG LELKÉVEL!  « 

4705. NEM TUDOM, HOGYAN KELL ÉRTELMEZNI A HANG ÁLTAL MONDOTT 

GONDOLATOKAT! 

Kérdező: 

1. Szeretnék példát kérni Jézustól, hogyan kell másokért élni? 

2. Hogyan kell érteni azt, hogy Jézus legyen az első? 

3. Minden héten imaórát tartok 3-4 fővel. Ez az Istentől van, vagy csak az én mániám? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A másokért élésnek elvi és gyakorlati megvalósítása a következő: soha senkinek 

ne árts, mindig mindenkinek bocsáss meg, és segíts ott, ahol erre lehetőséged nyílik. 

Senkivel ne tarts haragot, és azt a jót tedd az éppen előtted álló emberrel, amit 

szeretnél, hogy veled is tegyenek. Ha ezt a tudatoddal el tudod fogadni, és a szíveddel, 

mint szándék-központoddal meg tudod motiválni, akkor meg fogod élni azokat a 

tartalmakat, amelyeket az üdvösség gyakorlati feltételéül állítottam: „jertek ide Atyám 

áldottai, vegyétek birtokba a világ levetése óta nektek készített királyságot, mert 

éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, idegen voltam és 

befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok 

engem, börtönben voltam és eljöttetek hozzám.” (Máté 25:34-36). Én, Jézus, ezt kérem 

minden gyermekemtől kétezer éve, hogy legyetek egymás gondviselői, vagyis ÍGY 

éljetek egymásért! 

2. Akkor vagyok első az életedben, ha a fent említett elvi és gyakorlati látás- és 

magatartásmódot, vagyis a jézusi szeretetet Értem és Rám építve teszed. Értem, hogy 

boldogságod megtaláld a Nekem adott életedben, és Rám építve, mert egyedül vagyok 



a világon, akiben egész biztos, hogy nem fogsz csalódni, mert Én soha nem hagylak 

magadra. 

3. Nagyon jól teszed, ha rendszeresen imádkozol olyan testvéreiddel, akik ezt 

szívügyüknek érzik, de itt is igaz az, hogy senkire sem szabad ráerőltetni semmit. Még 

az imát sem! Az sem baj, ha e törekvésedben egyedül maradsz. Nem, mert Én, Jézus, 

úgyis azt a szándékot nézem, amivel az imádat meg akarod tölteni, nem pedig azt, 

hogy hányan és meddig mondjátok az imát. Imádságotokat szebbé, tartalmasabbá 

tudnátok tenni, ha rendszeres időközönként értelmeznétek az evangéliumokban 

elmondott szavaimat is. Szentlelkem vezetni fog benneteket, ha nem egymás, hanem 

önmagatok megjavítására teszitek a hangsúlyt. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

4706. MI AZ ÚR TERVE VELEM? 

Kérdező: 

1. Meggyógyulok-e betegségemből? 

2. Le tudok-e mondani a szenvedélyeimről? 

3. Teljesülhet-e a titkos vágyam? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A három kérdésedre összefoglalom a választ. Te is tudod, hogy az, aki beteg, nem 

rosszabb annál, mint aki egészséges, és aki egészséges, nem jobb annál, mint aki beteg. 

A beteg ember nem rosszabb ember, csak bizonyos szempontból rosszabbul érezheti 

magát, az egészséges ember nem jobb ember, csak bizonyos szempontból jobban 

érezheti magát. A gyógyulásod természetes vágya Tőlem, a te Jézusodtól, van, és erről 

ne mondj le soha. E vágyad azonban nem előzheti meg azt a vágyadat, hogy minden 

körülmény között szeress! Akkor is, ha az nagyon nehezen megy. Mikor a 

boldogságokról beszéltem, akkor a szomorkodókról, a fájdalmukban sírókról, az 

üldözöttekről, a megalázottakról, a Miattam bántottakról beszéltem, és az 

egészségesekre meg a nem egészségesekre jajokat mondtam, ha nincs bennük szeretet. 

Szenvedélyeid nem segítik a betegséged gyógyulását. Ne feledkezz meg arról, hogy 

karizmádat mások szolgálatának megélésére kaptad, és e szolgálatba van belerejtve 

gyógyulásod és titkos vágyad is. Az erőm mindig a rendelkezésedre áll, kérd áldásomat 

minden nap, hogy átadhassam neked is az örökélet koronáját. Testi gyógyulásod e 

munkába vetett hiten fordul! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

4707. JÓ ÚTON JÁROK? 

Kérdező: 

1. Mit kell tennem, hogy jó úton haladjak? 

2. Jól teszem, hogy gyónok és áldozok? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Szeretned kell minden embert, és ha így teszel, biztos hogy jó úton haladsz. E 

szeretet tartalmát éltem elétek kétezer éve, és hagytam örökségül azokra, akik Engem, 

mint Utat, akarnak követni. „Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket” 

mondtam akkor, és mondom most is. Tehát a példa Én, Jézus, vagyok. Mindenki, aki 

Engem akar követni, annak tanítvánnyá kell válnia, tehát meg kell tanulnia értelmezni 

az Atyaisten Általam elmondott  akaratát. Neked is csak azt tudom javasolni, mint a 

többi gazdátlan gyermekemnek, hogy keress magadnak egy olyan jézusi közösséget, 

ahol ezt a szellemi munkát megismerheted. A gyakorlat pedig az, hogy azt a jót kell 

tenned a másik emberrel, amit szeretnél, hogy veled is tegyenek. 

2. Természetesen jól teszed. A szentségi módon való találkozás Velem – a te 

Jézusoddal – mindig áldás a ti életetekre. E szentségi találkozás örömteli megélését 

növelheted magadban, ha a fent említett tanulásban értelmed, szíved jobban kinyílik 

Felém! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!  « 

4708. SEGÍTSÉGET KÉREK ISTENTŐL! 

Kérdező: 

1. Uram, segíts elviselni nehézségeimet! 

HANG: 

 » Drága Barátom! 

1. Szívem örömmel van tele, amikor téged látlak, hallgatlak, figyellek. 

Nehézségeid – hidd el – javadra válnak, mert Én, Jézus, a te Istened vagyok, és minden 

ellened elkövetett szeretetlenséget a javadra fordítok. Igen, mert te az enyém vagy, és 

az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Kétezer éve érted is szenvedtem, érted is 

hordoztam a Golgotán a keresztet, és érted is hagytam Magam megalázni. Most rajtad 

a sor! Na nem azért, mert adósom vagy, hanem azért, mert hogyha igazán szeretsz, te 

sem kerülheted el azt, hogy a környezeted, a hatalom ne forduljon ellened. Bátorítalak, 

drága Barátom, tarts ki, légy állhatatos, mert aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az erőm 

minden esetben a rendelkezésedre áll, hogy elviseld az élet nehézségeit. Atyámhoz 

sem azért imádkoztam, hogy kivegyen benneteket a világból, hanem azért, hogy egyek 

legyetek Velem a szeretetben. Ezt az egységet pedig nem adják ingyen! Tényleg azok a 

boldogok, akiket szidalmaznak, üldöznek, hazudva minden gonoszt mondanak rájuk 

Miattam, mert sok lesz a jutalmuk a Mennyben. Keress magadnak olyan közösséget, 

ahol Lelkem vezetése számodra is egyértelmű, és akiket megtisztelsz azzal, hogy 

megosztod velük az ÚT-keresésre szánt idődet. Nehézségeidről tett tanúságtételed egy 

jézusi közösségben mindenki számára erőforrássá válik. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

a HIT, a REMÉNY és a SZERETET LELKÉVEL!  « 



4709. GYERMEKKOROM ÓTA MÉLYSÉGESEN VALLÁSOS VAGYOK! 

Kérdező: 

1. Szentmisére gyűltünk össze, de a pap valamiért nem jött el. 

Mindenki csalódottan, megrendülten, egy órai imádkozás után távozott. 

2. Valaki a nevemen szólított! Te voltál, Uram? 

3. Mélyen vallásos vagyok, sokat foglalkozom az Istennel és az angyalokkal. Állandóan 

hívom őket! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nagykorúvá kellene már válnotok a hitben, hogy elhiggyétek azt, hogy a 

templomban a szó nemcsak azé a papé, aki prédikál, hanem minden jó szándékú 

Engem, Jézust, kereső emberé! Mindaddig csalódottan fogtok hazamenni, míg azt 

gondoljátok, hogy a Velem való találkozásnak kizárólagos feltétele egy pap. Én, Jézus, 

nemcsak a szentségek kiszolgáltatásában vagyok jelen, hanem minden ember szívében, 

akkor, amikor az Én nevemben jönnek össze. A szertartás akkor ér valamit, ha egy 

olyan magatartás előzi meg, amelyben Engem akartok befogadni a szívetekbe. Nálam 

nagyobb tanító nem járt a Földön, mégis azt mondtam tanítványaimnak, hogy jobb 

nekik, ha Én elmegyek, de elküldöm majd a Vigasztalót, aki mindent az eszükbe juttat. 

A templom az Én Atyám háza, és abban nemcsak imádkozni, hanem tanulni és 

tanúságot tenni is lehet. Sőt, nemcsak lehet, de kell is. Egy dolgot nem lehet vele tenni, 

rablók barlangjává alakítani, vagyis az Istenre hivatkozva benne üzletelni. Ne ijedjetek 

meg tehát, ha a pap valamilyen oknál fogva nem tudja ellátni a szolgálatát. Nyitott 

szívvel bízzatok abban, hogy a Lélek ott fúj, ahol akar, és talál közöttetek olyan nyitott 

lelkeket, akiken keresztül áldásosan meg tud nyilvánulni. 

2. Én szólítottalak meg, hogy tudomásodra hozzam, hogy szeretlek, és nemcsak a 

templomban, hanem otthon lefekvéshez készülődve is találkozhatsz Velem. Szeretettel 

kérlek, hogy keresd a Velem való találkozásokra vivő alkalmakat egyre gyakrabban, 

hogy megtaníthassalak igazán szeretni. 

3. Engem, Jézust, csak állapotszerű tanulással lehet megismerni. Tanulni pedig 

csak attól érdemes, aki tényleg ismer Engem, akiben élhetek. A sükösdi gyermekem 

tanúságtevése Tőlem, Jézustól, van, de ehhez kapcsolt tanításával nem mindenben 

értek egyet. Én, Jézus, soha nem kértem őt arra, hogy olyan tanításokat közöljön, amit 

értelmével nem képes átfogni. Mivel ő visszavonhatatlanul az Enyém, ezért biztos 

vagyok benne, hogy a mérhetetlen jó szándéka és a Nekem megfelelni akarása 

irányítja. Ha Én, Jézus, valakit tanítóul akarok állítani elétek, akkor annak az életét 

egész biztosan nem a rendkívüliség fogja jellemezni. Nem, mert az ilyen tanító – éppen 

a rendkívülisége miatt – mások számára követhetetlen! Angyalaim akkor fognak 

áldásosan működni benned, ha értelmedet pallérozva egyre jobban megnyitod a 

szívedet Előttem. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZAN HIT LELKÉVEL!  « 



4710. SOKAT TANULOK A HANG-KÖNYVEKBŐL! 

Kérdező: 

1. A gondolataim szétszórtak, amikor imádkozom. Mit tegyek? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Imádkozni annyit jelent, hogy lelkedet az Én Szentlelkemhez emeled, vagyis 

belépsz abba a szeretet-körforgásba, amely az Én valóságos jelenlétem bennetek. Ezt 

akkor tudod hatékonyan megtenni, ha három feltételnek eleget teszel! Az első, hogy 

imádban akarj Velem találkozni, tehát a szándékod legyen komoly. A második, hogy 

légy nyitott, vagyis lelked legyen befogadó. A harmadik pedig az, hogy légy nagyon 

őszinte Hozzám! Ha e három szándékodat sikerül egy fókuszba állítani, akkor Én, 

Jézus, megteremtem benned azt a csendet, amelyben meghallhatod szavaimat, azokat 

is, amiket egyébként nem hallanál meg! Egy ima akkor szokott szétszórttá, gépiessé 

válni (a kettő ugyanaz), ha nem arra vagy kíváncsi, hogy Én mit akarok mondani, 

hanem arra teszed a hangsúlyt, hogy mi az, amit nem szívesen osztanál meg Velem. 

Így az imádság csak pótcselekvés lesz, és nem tölti be azt a szerepét, amire hivatott. 

Inkább imádkozz ritkábban, de összeszedetten, mint naponta többször elbeszéljünk 

egymás mellett! Az is képtelenség, hogy napi imáid nagy részét bűneid megvallása 

teszi ki! Hát nincs is annyi bűnöd, mint amennyit Elém hozol. Napi egy-két perc 

őszinte bűnbánat tökéletesen elegendő arra, hogy Lelkem erejével kilépj a bűntudat 

abroncsából. Ezt is csak akkor tedd meg, ha olyan hibát fedeztél fel magadban, amiért 

tudod, hogy felelős vagy! Azokat a dolgokat nem kell megbánnod, amiért nem felelsz. 

Én, Jézus, elsősorban nem a bűneidre vagyok kíváncsi, hiszen jobban ismerem őket, 

mint te azt gondolnád, hanem arra, hogy milyen módon tudnánk közösen dolgozni 

üdvösségeden! Hozd Elém gondolataidat, vágyaidat, feladataidat, kérdéseidet, 

örömödet, bánatodat, mindennapi útkeresésedet, és meglátod, imád maga lesz a 

szárnyalás! Bízz Bennem Gyermekem, és ne arra tedd a hangsúlyt, ami volt, hanem 

arra, ami van. Ebben tudok neked igazán segíteni! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!  « 

4711. BENNED BÍZOM, URAM! 

Kérdező: 

1. A mindenkori transzcendenciát Tőled kapom? 

2. A sugallat által kapott versek, énekek Tőled vannak? 

3. Mit tehetek családom megtéréséért azon kívül, hogy imádkozom értük? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Ha a transzcendencián azt érted, hogy minden teremtett ember a lét 

teljességének megismerésére törekszik, ezért a végtelenre való nyitottság kell hogy 

jellemezze, az természetesen Tőlem, a te Jézusodtól, van. A teremtés lényege pont az, 



hogy a látható és láthatatlan világból annyit tudjak nektek ajándékozni, amennyit 

képesek vagytok elhordozni. Ennek megvalósulásához részetekről mérhetetlen 

nyitottság kell. De mivel ti örökké teremtmények maradtok, mert a Teremtőből éltek, 

ezért a ti transzcendenciátok, habár örökké tágul, sosem éri el a teljességet. 

2. Lelked érzékenysége nagyon alkalmas arra, hogy zenében, versben is kifejezd 

magad. De az erre való képesség nem azonos az igazság felismerésének képességével. 

Amíg örömet találsz e kifejezési módokban, bátran tedd, de ne akarj vele senkit sem 

megváltoztatni. 

3. Szeresd őket! A jó cselekedeteid legyenek azok a tanúságtevők, hogy Én, Jézus, 

benned élek, és nemcsak érted, hanem értük is élek benned. Ha ezt sikerül 

megláttatnod velük szavak nélkül is, akkor mindent megtettél, amit ember tehet 

másokért. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!  « 

4712. ISTEN ÁLDÁSÁT KÉREM! 

Kérdező: 

Isten áldását kérem! 

HANG: 

 » Drága Barátom! 

Örömmel teszek eleget kívánságodnak, mert Én, Jézus, nem is tudok mást tenni, 

mint áldani. Békét adni, felemelni, vigasztalni, hazavezetni és megbocsátani. Ölelni, 

simogatni, megérteni, terhet átvállalni, sebeket bekötözni, megetetni, könnyeket 

felszárítani, utat mutatni, meglátogatni, eligazítani. Megszépíteni, értelmet adni, 

vonzóvá tenni, biztonságot adni, támaszt nyújtani, megsegíteni, és elétek szaladni, 

átölelni és csókolni a könnytől ázott orcátokat egy örökkévalóságon át. Ez az Én, a ti 

Jézusotok valódi öröme, amelynek tüze minden pillanatban értetek lobog. Megáldalak 

LELKEM MINDEN AJÁNDÉKÁVAL, mert te is egy örök ajándék vagy az egész 

világ számára, amelynek kibontása kettőnk soha véget nem érő feladata. 

Vess keresztet!  « 

4713. ÁLOMRÓL ÉS KÖZÖSSÉGRŐL! 

Kérdező: 

1. Mit jelentenek álmaink? 

2. Ha egy lelki közösségben nem mindenki tartja magát egyenrangúnak a többiekkel, 

működik-e az a közösség? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Álmaitok azt jelentik, hogy életetekre Én, Jézus, vagyok az egyedüli megoldás! 

Nevem puszta említése, vagy Mária, égi édesanyátok, nevének kimondása a gonosz 



előtt mindig olyan erőt jelent, amitől minden tisztátalan lélek menekül. Igen, mert 

számukra elviselhetetlen az a tiszta, angyali ragyogás, amely mint erőforrás vesz körül 

benneteket, ha Engem, Máriát vagy az égi angyalokat kérő imádsággal megidéztek. 

Jelenlétünk valósága nem azon múlik, hogy milyen imákat ismertek, hanem azon, hogy 

minden akadályozó, kényszerítő körülmény ellenére hisztek Bennünk. Higgyétek el, 

hogy minden élet forrása a fény, nem pedig a sötétség! Vagyis tegyetek tanúságot 

arról, hogy Hozzám, a megtestesült Istenhez, tartoztok. A tisztátalan szellemek minden 

formában menekülnek Előlem, nehogy lelepleződjenek. Ők még nincsenek annak a 

látásnak a birtokában, hogy ők is a boldog Isten képmására lettek teremtve. 

2. Sokáig nem! Senki sem képes sokáig elviselni azt az állapotot, hacsak nem 

mond le a szabadságáról, hogy valaki különbnek gondolja magát a másiknál. Egy 

jézusi közösség pont attól szeretetközösség, mert még elvben sincs alá-, vagy 

fölérendeltség, és csak annyira hallgatnak a másikra, amennyire épülni tudnak belőle. 

Aki különbnek gondolja magát, az nem akar másoktól tanulni, azt szeretné, ha tőle 

tanulna mindenki. Az ilyen ember nem nyitott és nem alázatos, mert nem vállalja 

azokat a szembesüléseket, amelyeket testvérei, mint tükröt akarnak mutatni neki a 

körülményeiben. Az olyan ember, aki csak a főhelyre akar ülni, megaláztatik, mert 

előbb-utóbb meg fogják kérni arra, hogy adja át a helyét olyannak, aki méltóbb arra a 

helyre. Bocsássátok meg neki iránytalanságát, és ha kéri, hogy segítsetek neki 

tisztultabb látásra jutni, ne forduljatok el tőle. Addig is azt kell mondanom, hogy ne 

vegyétek őt komolyan, és csak addig vállaljatok vele közösséget, míg önmagát 

középpontba állító magatartásával nem lehetetleníti el a közösségi összejöveteleteket, 

nem akadályozza Lelkem működését közöttetek. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

4714. ENGEDELMESSÉG A FÖLÖTTES HATALOM IRÁNT!? 

Kérdező: 

Jézustól származnak-e Pál azon kijelentései, amelyekben a feljebbvalók iránti 

engedelmességre szólít, holott Jézus szavai szerint testvérei vagyunk egymásnak? 

HANG: 

 » Drága Barátom! 

ÉN, Jézus, csak egyféle hatalmat ismerek, a szolgáló szeretet 

hatalmát. Én ezt követtem, ezt tanítottam, erről tettem tanúságot az életem árán is. 

A szolgáló szeretet attól szolgáló, hogy aki szolgál, annak nincs első helye, csak 

utolsó, és attól hatalom, hogy ez mindenek fölött áll, és ezt nem veheti el tőle senki. 

HATALMADBAN ÁLL AZ ÉLETEDET ADNI AZÉRT, HOGY SZERESS! Nem 

mások veszik el, hanem te adod oda! Óriási a különbség! És csak az meri az életét adni 

a szeretetért, aki hisz abban, hogy hatalma van a halál felett. Nekem, Jézusnak, pedig 

van hatalmam a mulandóság felett, és aki Bennem hisz, az nem lát halált sohasem. Én, 

Jézus, legyőztem a világot, de nem az engedelmességgel, hanem a Mennyei Atyámba 

vetett HITHŰSÉGEMMEL! Minden körülmények között az Én Atyám akaratát 



teljesítettem, de nem azért, mert Ő megparancsolta Nekem, hanem azért, mert Én teljes 

mértékben azonosítottam Magam a Mennyei Atyámmal, vagyis az IRGALMAS 

SZERETETTEL. Én, Jézus, tényleg legyőztem a világot, és ha győzelmi jelvényemet 

látni akarod, tekints fel a keresztemre, amit egymásnak engedelmeskedő hatalmasok 

ácsoltak Nekem, és látni fogod hatalmi jelvényemet is, a töviskoronát, ami tökéletesen 

kifejezi utolsó helyemet közöttetek. „Hát nem ezeket kellett elszenvednie az 

Emberfiának, hogy bemehessen az Atyja dicsőségébe?” – mondtam akkor, és mondom 

most is azoknak, akik Engem akarnak követni.  

Csak idő kérdése és az üldözöttből üldöző válik, ha látásmódját az 

engedelmeskedtetés határozza meg! A mindent vevés világában nem lehet másként! A 

pusztai hazudozó is arra akart rávenni, hogy neki és a mulandóságnak 

engedelmeskedjek. De ellene mondtam, mert az engedelmesség a kaszárnyák világa, 

ahol szó nélkül megbüntetik – ha kell, megölik azt – aki a fölöttes hatalomnak nem 

engedelmeskedik. Én, Jézus, az Engem követőktől soha semmilyen engedelmességet 

nem kértem, de azt igen, hogy hallgassanak Rám, hogy kövessenek Engem!  

Mivel Szent Pál nem volt a tanítványom, ezért nem tapasztalhatta meg Mellettem 

azt a szeretettartalmat, melyet tanítványaim elé éltem. Én, Jézus, nem alá-

fölérendeltségi, hanem partneri, testvéri kapcsolatokra építettem eklézsiámat, ahol a 

szerep lehet különböző, más fajsúlyú, de a szereplők nem élhetik meg magukat 

többnek a másiknál! (Márk 9:35) 

Köszönöm érdeklődő figyelmedet, nagyon szeretlek, és 

megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

4715. NEM TALÁLOM A SZÁMOMRA MEGFELELŐ MUNKAHELYET! 

Kérdező: 

1. Lehetséges, hogy a tanítás nem az én lelkialkatomnak megfelelő tevékenység? 

2. Másik munkahely-keresési próbálkozásom sem sikerült, miért? 

3. Saját erőmből nem tehetek semmit sorsom megkönnyítésére? 

HANG: 

 » Drága Barátom! 

1. Természetesen lehetséges, de ennek elbírálásakor nagyon óvatosnak kell lenni. 

Ha egy munka nehéz, az még nem jelenti azt, hogy aki végzi, az alkalmatlan a 

feladatra. A munkára is igaz, hogy valódi értéket, eredményt, csak nagyon komoly 

hivatásszerű energia-befektetéssel lehet elérni. Lélektanilag akkor vagy alkalmatlan 

egy feladatra, ha azzal, amit teszel, a lelkiismereted szintjén nem tudsz azonosulni. Ha 

ilyen a munkád, akkor inkább ne tedd, de ha nem ilyen, akkor tedd bátran, és kérd 

mindennap az erőmet, hogy nehézségeidben megtaláld azokat az örömforrásokat, 

amiért valóban érdemes dolgozni. 

2. A te oldaladról nézve munkahely-változtatásod azért nem sikerült, mert a másik 

munkahely – a lelked állapotát tekintve – nem érintette volna a lényeget. A lényeg 

pedig az Általam bemutatott szeretet. Új munkahelyeden nem tudtál volna jobban 



szeretni, mint ahol jelenleg dolgozol. A Nekem adott lelkeddel nem kivonulni, hanem 

bevonulni kell a világba. Nagyon sok lélek figyel rád, és akar tanulni tőled olyan 

gondolkodásbeli tartalmakat, amelyek támaszul szolgálhatnak további életük 

folyamán. 

3. Ellenkezőleg! Csak a saját erőd az, amely képes megváltoztatni sorsodat. A saját 

életedért egyedül csak te vagy a felelős! Amint vetsz, úgy aratsz! E saját erődhöz tudok 

Én, Jézus, csatlakozni az Én erőmmel, és ha kell, megszázszorozom a tiédet, de a 

szerepedet nem vehetem át. Én, Jézus, értetek csak veletek együtt tudok hatékonyan 

működni, nélkületek nem! Ismered a mondást: veled és érted mindent, de helyetted 

semmit. A sorsszerűségben csak annyiban higgy, amennyiben Velem, Jézussal, 

igazolható. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

4716. AZ ÖRDÖG JÁTÉKSZERÉVÉ VÁLTAM! 

Kérdező: 

1. Mit és hogyan változtassak magamon, hogy a feleségemmel együtt tudjam húzni az élet 

szekerét? 

2. Mi a vétkem, hogy többszörösen terhelt vagyok? Hogyan tegyem jóvá bűneimet? 

3. Ha szólnál pár szót a feladatomról! 

HANG: 

 » Drága Barátom! 

1. Az igény, amely már szinte elviselhetetlenül feszíti lelkiismeretedet, hogy 

változtass az életeden, Tőlem, a te Jézusodtól, van. Igen, mert már te is ráébredtél arra, 

hogy vagy Velem élsz, vagy tönkremész! Nincs két megoldás! Nagyon szeretném, ha 

Irányomban növelnéd a hitedet, de ez csak akkor fog megvalósulni, ha elkezdesz 

komolyan hinni Bennem. Meggyőződéseddé kell válnia annak az igazságnak, hogy Én, 

Jézus, vagyok egyedül a Szabadító akkor is, ha ennek kibontását még teljességében 

nem érted. E meggyőződés hiányában csak útvesztés létezik, és az önpusztításnak egy 

olyan formája, amely a reménytelenségben rögzülve tönkreteszi saját életedet, és 

nagyon megnehezíti környezeted életét is. A forrásból kell táplálkoznod, ami minden 

szennyeződéstől mentes, hogy átmoshassam szeretetre, megértésre szomjas lelkedet. A 

forrás pedig Én, Jézus, vagyok. A négy evangéliumban elmondott szavaim az igazi 

örömhír, amely minden boldogságot kereső embernek képes a maga értelmi szintjén 

békét adó választ adni arra, hogy minden elrontott élethelyzetre van megoldás! 

Társadnak akkor leszel hű társa, ha minden erőddel azon leszel, hogy ő el ne veszítsen 

Engem, Jézust. Ennél többet nem tehetsz érte, kevesebbet pedig nem érdemes! 

2. Amit te vétkednek mondasz, az Előttem nem más, mint személyiségednek egy 

általános hibája, az alázathiány. Rád is igaz az a mondás, hogy ne mondd magadat 

olyan kicsinek, nem vagy te olyan nagy! A szürkeség nem erény, de a szerénység az! 

Aki Bennem hisz, annak – ha a legkisebb is – hegyeket mozgató ereje van, de nem a 

rendkívüliségekben, hanem az állhatatosságban. Lezártságod abból táplálkozik, hogy 



szemtelen szellemek elhitették veled, hogy téged rendkívüli módon fognak vezetni. E 

félrevezetettségnek kilátástalanságát éled, de Én, Jézus, szándékoddal megegyezően 

most megszabadítalak! Lelked megtisztult szobájába ne engedj be mást, csak Engem, 

Jézust, és azokat, akik Engem képviselnek. E tekintetben bátran hallgass feleségedre! 

3. Megtanulni szeretni, és másokat szeretni tanítani, vagyis a benned élő 

valóságomról tanúságot tenni! Akkor élek valóságosan benned, ha ezt a környezeted az 

életedről le tudja olvasni. Így is mondhatnám: szeresd az Istent az embereken 

keresztül! E szeretetnek mindig cselekedetekben kell megnyilvánulnia. Keresd az erre 

vivő alkalmakat, környezeted már régóta rendelkezésedre áll! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

SZENTLELKEM MEGÚJÍTÓ EREJÉVEL! Vess keresztet!  « 

4717. CSAK TE TUDSZ SEGÍTENI RAJTAM, URAM! 

Kérdező: 

1. Egy álomról kérdezem a Hangot. 

2. Szabadíts meg megkötözöttségemtől, Uram! 

3. Gyermeknevelésben kérem Jézus segítségét! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Amit álmodban láttál, az teljes mértékben Tőlem van! Azért mutattam meg 

neked e szimbólumot, hogy megerősítselek abban a hitben, hogy te magad, és az, amit 

teszel, az az Isten előtt nagyon kedves, szándékommal megegyező. Az ég felhői 

mögött megjelenő Égi Béke a Földön embléma azt a valóságot tükrözi, hogy egy 

olyan, a világon egyedülálló közösséghez tartozol, ahol az Engem szeretők 

gondolkodásában, cselekedeteiben CSAK A MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT 

SZERETNI TUDÓ, ÉS EZÉRT A SZERETETLENSÉGET IS ELVISELŐ ISTEN 

LÉTEZIK.  

Az a gyermekem, akire a Bokor Közösség létrehozását bíztam, azért szólt hozzád 

az égből, hogy tudatosítsa benned azt, hogy az Égi Béke a Földön közösséget a Bokor 

Közösségtől csak karizmatikus lelkülete különbözteti meg, és semmi más! A két 

közösség a lényeget tekintve tökéletesen egy! Annyira egy, hogy egyetlen jó szándékú 

közösség sem mondhatja el magáról, hogy maradéktalanul Engem, Jézust, képvisel, 

amíg e Bokor Közösség által képviselt hitvallást nem teszi magáévá. AZ ERŐSZAK 

SEMMILYEN FORMÁJÁVAL NEM AZONOSÍTHATÓ A TEREMTŐ ISTEN! 

Nem, mert a szeretet csak erőszakmentes világban képes örökké élni! 

2. Problémád gyökere kétágú. Az egyik ága a megfelelni akarás, a másik pedig a 

társtalanság. Mivel te is pontosan tudod, hogy úgy sem tudsz megfelelni a körülötted 

lévő világnak, ezért támasz hiányában úgy próbálod meg magadat szeretni, hogy 

amikor nehézségeid adódnak, elkezded magadat táplálni. Önmagad eltúlzott táplálása 

valójában az elrontott önszeretetnek egy formája, mert azt is jól tudod, hogy ez sem 

egészségedet, sem lelked javát nem szolgálja, hanem csupán a nehézségeidtől való 



félelmedet fogalmazza meg. Pedig neked igazából nincs mitől félni. Teljes szíveddel, 

lelkeddel az Enyém vagy. Ha nem tudnád, a NEVED BE VAN ÍRVA A MENNYEK 

ORSZÁGÁBA! Adj érte mindennap hálát! Bízzál Bennem, gyermekem! Én, Jézus, 

akkor sem mondanék le rólad, ha százszor annyit ennél, mint most eszel! Az Én 

hűségem feléd töretlen, és állapotszerűen azon vagyok, hogy fizikai és lelki terheiden 

csökkentsek. Természetes, hogy amikor reménykedve kéred, újból segítek, ezért 

megkötözöttségedtől való teljes megszabadulásod  már el is kezdődött. Áldásom jelen 

esetben rendkívüli módon hat rád! 

3. Gyermekeid nevelésében fő szempont az, hogy te neveld őket, és ne ők 

neveljenek téged. Nem arra gondolok, hogy ne légy nyitott, és ne tanulj tőlük 

mindenben, amiben csak lehet, hanem arra, hogy a személyiségük akkor lesz befogadó 

és közösségi, ha megélik azt, hogy nem mindig az van, amit ők akarnak, hanem az, 

amit te, az anyukájuk akarsz. A gyermek személyisége nagyon erős, de egyénisége 

csak akkor alakul helyes irányban, ha személyiségét képesek vagytok formálni. A 

hangerő a gyermeknevelésben sem erő! Főleg akkor nem, ha nincs mögötte 

következetesség. Az a gyermek, akinek nem tudnak nemet mondani, abban a tudatban 

nő fel, hogy neki mindent szabad. Felnőttként, amikor a világ mond neki nemet, akkor 

abba vagy tönkremegy, vagy agressziót vált ki belőle. Saját érdekükben tanítsd meg 

őket arra, hogy hol van a saját szabadságuk határa. Még egyszer mondom, hogy a 

következetesség az orvosság erre a problémára, és az a tudat, hogy soha senkit nem 

hagyok erején felüli megpróbáltatásban. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

a HIT, a REMÉNY és a SZERETET LELKÉVEL!  « 

4718. GYERMEKRE VÁGYOM! 

Kérdező: 

1. Sokat vétkeztem gyermek ellen? 

2. Senki sem akar leszületni hozzám? 

3. Sokat vétkeztem? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1-2. Nem hibáztál sokat gyermek ellen. Magad ellen hibáztál sokat, és hibázol 

sajnos most is. Habár rengeteg lélek születik le a Földre, látszólag iránytalan, csonka 

családokba is, de a te jelenlegi életednek az válik a javára, ha a hozzád kötődő lelkek 

leszületésükkel még várnak. 

Igen, mert születendő gyermekedet arra használnád fel, hogy véglegesen 

elmenekülj a világ elől és Énelőlem. A Szentlélek-isten a rendnek is a lelke, és mivel te 

az Enyém vagy, és te ezt a lelked mélyén pontosan tudod, ezért gyermekáldásnak 

akkor van helye nálad, ha Lelkem erejével rendet raksz az életedben. Rendezetlen 

társkapcsolatod, rokoni kapcsolatod nem előzheti meg életedben az Én jelenlétemet. 

Mivel gyermekemként szeretlek, ezért csak jót akarhatok neked. Vágyad Részemről 



akkor válik áldásomat hordozó valósággá életedben, ha majd nem csupán magad miatt, 

hanem elsősorban Énmiattam akarsz gyermeket szülni. 

3. Az abszolút jó a teremtő Isten, és jósága pont arra való, hogy ne rója fel a 

vétkeket. Én, Jézus, tehát nem a vétkeket tartom számon, hanem a hajatok szálait, ezért 

botlásaidat már el is felejtettem régen! Nagyon nagy szükségem van rád, mert 

szomjazom a szeretetedre. Bátorítalak Gyermekem, hogy te se saját vétkeidet nézd, 

hanem Engem nézz, Jézust, és Én visszaadom lelked nyugalmát. Tanításaim tükrében 

értelmed által porold le a lelkiismeretedet, és megtalálod benne azt, amit oly 

keservesen mindig is kerestél: a boldogságodat. Teremtettséged óta benned élek, és 

már nagyon szeretnék mosolyt látni az arcodon! De ehhez az is szükséges, hogy ne 

engedd magad az orrodnál fogva vezetni senkinek. Csalóka ábránd a pillanatig tartó 

boldogság! 

Nagyon szeretlek, és 

MEGÁLDALAK A SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

4719. DRÁGA URAM, VIGASZTALJ MEG ENGEM! 

Kérdező: 

Drága Uram, vigasztalj meg engem! 

HANG: 

 » Édes Gyermekem! 

Szívem teljes szeretetével szeretlek, és olyan nagyon jó, hogy visszaszeretsz 

Engem. Az a bensőséges kapcsolat, az az óvó szeretet, ahogyan te vigyázol Rám, 

kitüntetés Számomra. Tudnod kell, hogy Életemnek olyan csodája vagy, ami 

megismételhetetlen és egyszeri. Éled, hiszed, tudod, hogy életedben valóságként 

vagyok jelen, ezért közelségem számodra természetes. Ne légy hát szomorú 

nehézségeid, megnemértettséged miatt, mert valójában ezeket Én, Jézus, hordozom 

benned. Amikor téged bántanak, Engem bántanak, és amikor téged mellőznek, Engem 

mellőznek. Minden bánatodban, fájdalmadban osztozom, és olyan nagy örömmel 

vállallak fel az egész világ előtt, amilyenre ember nem képes. Az életed 

visszavonhatatlan része vagyok, ezért örök és kifogyhatatlan erőforrás vagyok a 

számodra. Buzdítalak Gyermekem, hogy használd képességeid, lehetőségeid szerint 

ezt az erőforrást, hogy ne csak te, akiben élhetek, hanem mások is, akik szintén 

szomorúak, megnemértettek, és Engem, Jézust, keresnek az életükben, rajtad keresztül 

megvigasztalódjanak. Légy hát áldásom nehézségeidben is, hiszen te tudod, hogy soha 

el nem hagylak! 

Mérhetetlenül szeretlek, és megáldalak a BIZONYOSSÁG LELKÉVEL, HOGY 

TE MÁR ÚJJÁSZÜLETTÉL! Vess keresztet!  « 



4720. TÁRSAM ELHANYAGOL 

Kérdező: 

1. Fáj, hogy nem lehetünk igazi család! 

2. Tartozhatok-e két közösséghez? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nekem is nagyon fáj, amikor azt látom, hogy a Hozzám igyekvő gyermekeim 

törekvései a családokban halnak el, pedig pont e családokban kellene leginkább a 

közös egymáshoz tartozást és a Hozzám tartozást megfogalmazni. A családnak kellene 

magjában betölteni azt a szerepet, amit az Isten, mint a közösségben megvalósítható 

szeretetkapcsolat, az emberről elgondolt. A valóság sajnos ennek az ellenkezője. Erre 

utaltam, amikor azt mondtam, hogy nem békét jöttem hozni a Földre, hanem kardot. A 

szeretet a Földön elsősorban nem élvezet, hanem áldozat. Mert aki nem képes a 

másikért áldozatot hozni, az nem szereti a másikat, csak önmagát, függetlenül attól, 

hogy mit állít magáról. Az nem szeretet, ami nem látszik meg, ami el van rejtve, 

teljesen mindegy, hogy milyen természetű az illető. Bátorítalak Gyermekem, hogy 

hozz nyugodtan áldozatot társadért, hogy szerető szívedben felismerje saját 

mulasztását. Abban viszont semmi esetre se kövesd őt, amiről meg vagy győződve, 

hogy károtokra válik. 

2. Természetesen tartozhatsz több közösséghez is, de ennek akkor van értelme, ha 

a közösségek különbözősége nem forrásában, hanem egyéniségükben mutatkozik meg. 

Két úrnak szolgálni nem lehet! Nem azt mondtam, hogy nem szabad, hanem azt, hogy 

nem lehet! Nem, mert amire azt mondod, hogy jó, arra ugyanakkor nem mondhatod, 

hogy rossz. Vagy az egyik, vagy a másik tartalom az, amivel maradéktalanul 

azonosítani tudod magad. Ez akkor is igaz, ha menet közben a véleményed változik. 

Azért ne járj semmilyen közösségbe, hogy megfelelj mások elvárásainak! Csak akkor 

menj, de akkor igazán menj, ha Velem, a te Jézusoddal, akarsz találkozni. Én mindig 

várni foglak, és azon leszek, hogy olyan közösséghez tartozz, ami által lelkedben egyre 

gazdagabb leszel, függetlenül körülményeid alakulásától. Ha kéred médiumomat, 

örömmel áll a rendelkezésedre. 

Vigyázok rád, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 

4721. EGY ÁLOMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT! 

Kérdező: 

Egy álomról kérdezem a HANG-ot! 

HANG: 

 » Drága Barátom! 

Meghalt ismerősöd valóban jó szándékkal van irántad, és segíteni akar neked. Már 

nem sokáig áll módjában, hogy ilyen közvetlen módon tudjon a rendelkezésedre állni. 

A figyelmedet három síkon akarja felhívni a lényegre. Az első, hogy az a fa, amely 



nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és a tűzre dobják. A másik az, hogy a fa a 

gyümölcsöt nem önmagának termi, hanem annak, akié a fa. A harmadik pedig arra 

hívja fel a figyelmedet, hogy a tiltott fáról szakított gyümölcs minden esetben elvisz a 

lényegtől. Az álmok kutatása nagyon homályos terület, ebbe túl sok energiát fektetni 

nem szabad. A visszatérő álmok azok, amelyek tartalmilag használható információkat 

hordoznak akkor, ha sikerül azokat úgy megérteni, hogy tartalmuk minden esetben 

békét hozó irányt, eligazítást ad. Itt is igaz, hogy ami elkeserít, elbizonytalanít, 

kétségbe ejt, az nem Tőlem van. Álmod arra is felszólít téged, hogy bőségesen termő 

fám légy az Én gyümölcsöskertemben, hiszen karnyújtásnyira vagy ennek 

megvalósulásától. Adj hálát meghalt barátodért, és engedd, hogy szívem teljes 

szeretetével benned éljek, hogy az általad termett gyümölcsök valódi enyhülést 

hozzanak környezeted számára! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!  « 

4722. JÉZUS ÁLTAL GYÓGYÍTOK? 

Kérdező: 

1. Azért nem hallom a hangot, mert beavattak? 

2. Van, amikor jeleket látok a gyertya körül gyógyítás közben. Jó ez nekem? 

3. Fiamnak semmi sem sikerül. Jó irányba halad? 

HANG: 

 » Drága gyermekem! 

1. Mindent, amit szeretettel teszel, Tőlem, Jézustól, van, függetlenül attól, hogy 

gyógyítasz, mosogatsz vagy ablakot pucolsz! Ha forrásában Belőlem táplálkozol, az 

égvilágon semmi különbség nincs e tartalmak között. Igen mert mindig a forrás a 

lényeg, nem pedig az eredmény! Mindig a szándék a döntő, hogy amit teszel, azt miért 

teszed, mi vele a szándékod! Ha van képességed gyógyítani, és azt nem jó szándékkal 

teszed, akkor inkább ne tedd. Ez érvényes minden emberi tevékenységre. Én tudom, 

hogy a te szándékod tiszta, ezért választottalak ki arra, hogy gyógyíts. Ha az Isten 

valamit ad, azt soha nem veszi vissza. Az viszont megtörténhet, és nálad meg is történt, 

hogy ami felé gyermeki hittel nyitott voltál, azt kívülről magadra erőltetett ideológiával 

bezártad. De hidd el Nekem, nem az gyógyít hatékonyan, akinek Én, Jézus, kívülről 

súgok, hanem az, aki hagyja, hogy benne akadálytalanul működni tudjak. Ha figyelsz a 

lelkiismeretedre, újból hallani fogod segítő hangomat. Az Én gyógyító erőmnek a 

technikák csak akadályozó tényezői lehetnek, mert a technikába vetett hitetek erősebb 

szokott lenni a Belém vetett hiteteknél. Bízd Rám magad, és kontrolláltasd munkádat 

olyan gyermekeimmel, akikről meg vagy győződve, hogy Engem, Jézust, képviselnek 

akkor is, ha nem karizmájuk a gyógyítás. 

2. A szeretet metafizikai megjelenülése a fizikai világban legtöbbször a fényen, 

mint jelenségen keresztül válik érzékelhetővé számotokra. A fény, a világosság, a 

tisztaság a Szentlélek tüzének megjelenítője, amely mindig pozitív tartalmakat hordoz. 



Hogy konkrétan az adott szituációban mit, azt annak kell megtanulnia, aki e jelenséget 

látja, akinek ez az égi üzenet szól. 

3. Drága Gyermekem! Ha elgondolkoztál volna ezen a kérdésen, fel sem teszed 

Nekem. Képtelenség, hogy valaki jó úton járjon, és semmi ne sikerüljön neki! Van 

ugyan az emberi életnek olyan szakasza, amikor rendkívüli módon azt éli meg, hogy 

akadályoztatva van abban, amit tesz, de aki Velem él, ezt nem a sikertelenséggel 

magyarázza. Nem, mert az ilyen embernek a nehézségek ellenére is bizonyosság van a 

szívében, hogy nem hagyott el Engem. Az él meg sikertelenséget, aki nem úgy 

érvényesül, ahogy szeretné. Annak nem sikerül semmi, aki nincs a helyén, aki nem azt 

a szerepet tölti be, amire született. Sok szenvedést megspórolhatna magának a fiad, ha 

megosztaná az életét Velem, Jézussal. Ugyanis az általad említett igazság egyedül 

Nálam található meg! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!  « 

4723. VÁLSÁGBAN VAN AZ ÉLETEM! 

Kérdező: 

1. Társkapcsolatom harmonikus eredetű-e, és van-e jövője? 

2. Hogyan győzzem le a gonoszt, ami a társamban van? 

3. Mikor elégeli meg Isten a Föld bűneit, mikor jön el, hogy megítéljen, beleértve engem is?] 

HANG: 

 » Drága Barátom! 

1. Minden társkapcsolat arra való, hogy egymást Hozzám, Jézushoz, segítsétek. Ha 

ez megvalósul, akkor harmonikus a kapcsolat, és csak az ilyen kapcsolatnak van békét 

teremtő jövője. Minden más tartalom szakadáshoz fog vezetni, mert az érdekkapcsolat 

nem képes valódi áldozathozatalra, másért élésre. Az érdekkapcsolat nem a szeretet 

tartalmán áll, hanem az önzés valamilyen formáját igyekszik megvalósítani. Neked kell 

meglátnod, hogy az a kapcsolat, amelyben élsz, milyen kilátásokkal kecsegtet. Nem 

vállalhatom fel a felelősségedet, de mindig a rendelkezésedre állok, ha a jobbítás 

szándékával fordulsz Hozzám. 

2. Sehogy! Eszedbe ne jusson a gonosz ellen bármilyen formában harcolni, mert 

csak vesztes lehetsz! Minden szembenállás, harc, kesztyűfelvétel szeretetlenséget, 

erőszakot szül, mert csak úgy tudod megvalósítani, ha átléped társad szabadságkörét. 

Én, Jézus, sem harcoltam soha a gonosz ellen! Ne állj ellen a gonosznak, hirdettem 

kétezer éve köztetek, és hirdetem ma is. Gondolj elfogatásom éjszakájára, 

kivégzésemre! A gonosz elleni egyetlen orvosság a feladatokban megélt szeretet, 

amely okossá és óvatossá tesz benneteket. Imádkozz társadért, és ajánld fel Nekem, 

Jézusnak, őt, hogy lelkében megszabadíthassam! Még egyszer mondom, hogy 

semmilyen formában ne harcolj a gonosz ellen! 

3. Drága Barátom! Szenvedésed, kilátástalanságod oka az, hogy nem ismersz 

Engem, Jézust! Az Isten nem büntet! Aki pedig nem büntet, az büntető módon nem is 

ítél. Második eljövetelem lényege pontosan az, hogy kikerülhetetlenül meglássátok, 



hogy mi van a szívetekben. Hogy földi életetekben milyen kincseket gyűjtöttetek, 

maradandó égi kincseket vagy mulandó földi kacatokat. Előttem fogtok erről számot 

adni, hogy teremtő fényemben felismerjétek saját árnyékotokat. De akkor sem Én 

ítéllek meg benneteket, hanem az Ige, amit szóltam. Saját cselekedeteitek tükrében 

fogjátok meglátni valódi önmagatokat, és megy mindenki oda, ahová való! Akik a 

szolgálat útján tanúságot tettek a szeretetről, azok birtokba veszik azt a világot, amit az 

Isten a kezdetek óta nekik szánt. Azok pedig, akik nem másért éltek, hanem másból 

éltek, a külső sötétségbe kerülnek, ahol lelkük önző, gonosz világa megnyilvánul külső 

körülményeikben is. A Föld magában hordja lehetőségként a Mennyországot és a 

poklot is. Egyetlen eszköz arra, hogy kiderüljön, mi van a szívekben, mi a szívetek 

szándéka. E Föld addig fog állni, míg lesz olyan lélek, aki azért vállalja a leszületést, 

hogy megtanuljon szeretni, és erről tanúságot tegyen az élete árán is. Az Istent szeretők 

körülményeinek is az istene vagyok! Képtelenség lenne, ha valaki úgy állna Elém, 

hogy Uram, én szerettem volna a szándékod szerint, de nem volt hol, nem volt kit, és 

nem volt mikor! Szeretettel kérlek, hogy tanításaimban ne a misztikumot keressétek, 

hanem azokat a gyakorlati szeretettartalmakat, amelyeket a négy evangéliumban, a 

KIO-ban és a Hang- könyvekben kifejtettem. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

a JÓZAN ÍTÉLŐKÉPESSÉG LELKÉVEL!  « 

4724. AKI ÚGY ÉRZI, HOGY ELROMLOTT A KAPCSOLATA ISTENNEL! 

Kérdező: 

1. Szeretnék Isten hű szolgája lenni! Miért nem találom Őt? 

2. Mit kell tennem, hogy meghalljam Isten csodálatos szavát, meglássam arcát? 

3. Miért nincsenek barátaim? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

A három kérdésedre összefoglalom a választ, mert problémáid gyökere nem 

választható el! Azért nem találsz Engem, Jézust, mert nem jó helyen keresel. Azért 

nem hallasz, mert nem a lelkiismeretedre figyelsz, és azért nincsenek barátaid, mert 

nem találod önmagadat sem! Te sajnos önmagadon kívül keresed a boldogságot, és ez 

még soha senkinek nem sikerült, így nem sikerülhet neked sem. 

Megmagyarázom! Én, Jézus, minden teremtett lényben benne élek létbentartó 

módon, ha akarja a teremtmény, ha nem. Az életet Én adtam, és örökre adtam, tehát azt 

vissza soha nem veszem! De nem lennék jó Isten, ha a létetek nem azon az erkölcsi 

tartalmon nyerné el értelmét, amely erkölcsi tartalmat a Magam számára is a 

legvonzóbbnak és a legteljesebbnek élek meg. Ez pedig nem más, mint az a szeretet, 

amely az ADÁS BOLDOGSÁGÁBAN nyilvánul meg! Minél többet adsz, annál 

boldogabb leszel, és minél boldogabb leszel, annál többet fogsz adni, mert megéled azt 

a csodát, hogy aki az életéből Nekem ad valamit, azt Én megszázszorozva adom vissza 

neki! Ha most visszatekintenél az eddigi életedre, te is megláthatnád azokat az 



ajándékaimat, amelyekkel oly bőkezűen elhalmoztalak. De te nem befelé nézel, hanem 

kifelé! Aki kifelé néz, nem láthat mást, csak azt, hogy a másik milyen, de azt nem, 

hogy saját magában hol vannak az igazi értékek elrejtve. A boldogság mindig látás 

kérdése! Meglátjátok-e, hogy értetek élek bennetek vagy nem.  

Egy bogár, egy ló, egy muskátli, vagyis az ember alatti világ nem képes sem 

boldog, sem boldogtalan lenni. Nem, mert nem rendelkezik avval a benső döntési 

szabadsággal, amely által öntudatának birtokában mindig képes lenne képviselni az 

általa meglátott jót. Az állat döntési szabadsága az ösztönvilágába van zárva, ami a faj 

és létfenntartás megvalósításában teljesedik ki, és ezt átlépni nem tudja. De az ember 

alapvetően erkölcsi lény, boldogságra teremtett lény, tehát rendelkezik olyan öntudattal 

és éntudattal, amely segítségével képes önmagát úgy meghatározni a körülötte lévő 

világban, hogy azt céljai elérésében maximálisan felhasználja. Nem kihasználja, hanem 

felhasználja! A világmindenséget adtam a kezetekbe, és mellétettem az Életemet, hogy 

el ne vesszetek. A világmindenséget elfogadtátok, de az Életemet az emberek nagy 

többsége elutasítja, kimagyarázza, margóra teszi. Boldog vagyok, hogy fájdalmadban 

Engem keresel! Kétségbe ejt téged is a rövidtávú bódultság, megélted, hogy csak 

látszatmegoldást hoz az, ha valaki felszínesen ismer Engem. Újra a kezemet nyújtom 

feléd, Gyermekem, hogy itt és most megtanuld megoldani az életedet, hogy hittel, 

reménnyel át tudd itatni azokat a szándékaidat, amelyeket a lelkiismereted mérlegén 

megmértél, és nem találtál könnyűnek. A törvényt te is ismered, azt a jót kell tenned a 

másik emberrel, amit szeretnél, hogy veled is tegyenek. A LELKIISMERETEDET 

KIKERÜLŐ csodás hangokat, utasításokat pedig felejtsd el! A csoda csak annak jelent 

erőforrást, akiben csoda nélkül is benne élhetek. Ha nem így lenne, akkor egy 

személyválogató Isten mindenhatósága nyilvánulna meg Általam. A valóság pedig 

egészen más. Sem személyválogató, sem mindenható nem vagyok! Mindenkit egyetlen 

gyermekemként szeretek, természetesen téged is, és boldogságotokat tekintve teljes 

mértékben ki vagyok szolgáltatva nektek. Én csak akkor tudom benső békémet átadni 

nektek, ha egyáltalán szóba álltok Velem, Jézussal. A ti kérő, őszinte hangotoknak kell 

megszólalnia Bennem, hogy Én is a lelkiismeretetek hangján tudjak megszólalni 

bennetek. Nem tudom és nem is akarom átlépni a szabadságotokat. Azzal, hogy 

Hozzám, a Te Jézusodhoz, fordultál segítségért, vagyis megengeded, hogy építő, 

buzdító és vigasztaló módon belépjek az életedbe, nemcsak Nekem, hanem az egész 

Mennyországnak örömet szereztél. Tanulni hívlak, Gyermekem! Engem, Jézust, 

tanulni! E tanulásban feltétlenül megtalálsz Engem, megtalálod magadat, és 

megtalálod igaz barátaidat is. Médiumom örömmel áll a rendelkezésedre mindenben. 

Megjegyzem, ha komolyan áttanulmányoztál volna legalább három Hang-könyvet, 

kétségbeesett kérdéseid igazából már nem is lennének kérdések. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

a SZABADSÁG MINDENT ÁTFORMÁLÓ LELKÉVEL!  « 



4725. NAGYON NEHÉZ AZ ÉLETEM! 

Kérdező: 

1. Meghalt öcsém inkarnálódott a fiamként? 

2. Leszek-e boldog itt a Földön? 

3. Vissza fogom kapni az égiektől a volt társam által kicsalt pénzt? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Nem a meghalt öcséd az, aki fiadként új földi életet kezdett. Meghalt öcséd is 

leszületett már, de földi életeteknek nincs közös találkozási pontja. Ha lenne, akkor 

sem érintené a lényeget! 

2. Akkor leszel boldog, ha nem személyekben, hanem feladatokban fogsz 

gondolkodni. Olyan feladatokban, amelyekkel saját és mások életét elviselhetőbbé 

tudod tenni. Nem nagy dolgokra gondolok, de azokra a dolgokra feltétlenül, amelyeket 

nap mint nap kikerülhetetlenül meg kell tenned! Nem mindegy, hogy mit teszel, és 

nem mindegy, hogy hogyan teszed! A reggeli párbeszéd-ima pont arra való, hogy 

feladataidat Elém hozd, Általam felfűtsd azzal a benső erővel, amely értelmessé, békét 

adóvá teszi cselekedeteidet. Amely feladatot nem tudsz Velem, Jézussal, felizzítani a 

szívedben, azt ne tedd meg! A boldogság elsősorban látás kérdése, és ha engeded, hogy 

megtanítsalak az Én szememmel látni, akkor egyre több dologban fogod felismerni 

jelenlétemet, és egyre több olyan dolog lesz, amiben felismered azt, hogy ott nem 

vagyok, nem lehetek jelen, ezért el fogod kerülni azt a világot, ahol ki akarnak 

használni. A bűnrészesség vállalása mindig lélekromboló hatású annak is, aki 

kihasználja a másikat, és annak is, aki félelemből hagyja, hogy kihasználják. A 

világban való érvényesülés pont e beteg lelkületre épül, mert minden érdekkapcsolat 

arra való, hogy kihasználja a másikat. 

3. Én, Jézus, a szeretet kapcsolatát kínálom neked, mert mindketten szívünkkel, 

lelkünkkel erre vágyunk! Fogadd el Tőlem az örökkévalóságot, és már itt a Földön 

megszázszorozom neked azt, amit Értem, Miattam elvesztettél! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZAN HIT LELKÉVEL!  « 

4726. MI A SZÁNDÉKA VELEM AZ ÚRNAK? 

Kérdező: 

Mi a szándéka velem az Úrnak? 

HANG: 

 » Drága Barátom! 

Az a szándékom veled, hogy benned éljek! Azért akarok benned élni, hogy te már 

itt a Földön hordozd magadban a Mennyországot. Benső békéd, boldogságod legyen, 

és erről tanúságot is tégy, vagyis tudjam általad is szeretni az embereket! Azok a képek 

álmodban – amelyekről beszámolsz – azért vannak, hogy felkészítsenek téged arra a 

munkára, amelyre kijelöltelek, és amelyre te igent mondtál. Ez akkor fog 



megvalósulni, ha figyelmeddel, energiáddal Felém fordulsz, és felvállalod azt az 

állhatatos munkát, hogy tanulj Tőlem! Tudnod kell, hogy Engem, Jézust, semmiféle 

hatalmi intézményben nem találsz meg, még akkor sem, ha ezt magas rangú emberek 

állítják. Amikor földi életem utolsó napján töviskoronát tettek a fejemre, nemcsak az 

vált mindenki számára nyilvánvalóvá – amit Én egyébként is tudtam – hogy a világi 

hatalomhoz semmi közöm nincs, hanem az is egyértelmű lett mindenki számára, hogy 

a gyalázat elhordozásában is az első helyen állok. Aki követni akar Engem, nem 

kerülheti el a sorsomat sem. Az ügyeletes hatalom részéről a megvetettség koronája 

kerül az ő fejére is, ennek következtében mellőzött, kitaszított és leértékelt lesz, 

vállalva Értem a szegénységet, a kicsiséget és a kiszolgáltatottságot. Én, Jézus, az Élő 

Isten Fia arra rendeltelek, hogy erkölcsileg kizárólag ilyen embertől tanulj! Ilyen 

embert keress, és ilyen embert kövess mindaddig, míg alázattal és öntudattal hordozza 

e jegyeket. E munkádhoz megadok minden segítséget. Várom, hogy imáidban 

megoszd Velem benső életedet, hogy lelkiismereteden keresztül megláttassam veled 

életed valódi értelmét. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

a HIT, a REMÉNY és a SZERETET LELKÉVEL!  « 

4727. FÉRJEM ELHAGYOTT, DE ÉN MÉG MINDIG VÁROM ŐT 

Kérdező: 

1. Férjem harmincegy évi házasság után elhagyott. 

Házasságkötésünkkor templomi esküvőnk is volt. Szeretném tudni, hogy férjem valóban 

elhagyott? 

2. Én még mindig várom. Visszakapom őt? 

3. Az új társával való házasságát elfogadják, támogatják-e az égiek? 

4. Volt férjem rájön-e arra, hogy új feleségének csak a pénze miatt kell, és hogy rosszul 

döntött? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Összefoglalom a választ! A templomi esküvő nem ment meg senkit attól a 

csalódástól, hogy aki nem Rám teszi az életét, az szükségszerűen tönkremegy, 

boldogtalan lesz. Az a szándék, amelynek indulásában sorsotokat Hozzám akartátok 

kötni, az idő tengelyén kiüresedett, így hát nem követhette az a tartalom, amely 

megszentelt volna benneteket közös elhatározásotokban. A szertartásnak mindössze 

lepecsételő szerepe van. Megszentelő kegyelmemet hiába árasztom rátok, ha 

magatartásotokban nem tudjátok befogadni áldásomat! Pusztán az a tény, hogy a 

boldogító igent Előttem mondtátok ki, nem jogosít fel Engem arra, hogy felelősséget 

vállaljak kapcsolataitokért. Akkor sem, ha ezt Rám hivatkozva mások állítják. Nem a 

díszdobozt szoktuk ajándékba adni, hanem azt, ami benne van! Minden kapcsolat arra 

való, hogy a benne lévők egymást Hozzám, Jézushoz, segítsék! Ez pedig csak az 

egymásért élésben fogalmazódhat meg minden körülmények között. Aki erről lemond, 



az szükségszerűen nem a másikért, hanem önmagáért él, vagyis szükségszerűen 

elhagyja a másikat. Én csak ott tudok hatékonyan bennetek működni, ahol első lehetek 

az életetekben. Ez azt jelenti, hogy minden emberi problémát, személyt és kapcsolatot 

megelőzve létfontosságú számotokra az – külön-külön is – hogy mit vár, mit akar 

tőletek az Isten! Mivel ez a ti életetekben nem történt meg, ezért ugyan Rám 

hivatkozva, de homokra építettetek, mert esküvőtökre csak tanúnak hívtatok, nem 

pedig ÉLETNEK! Ezek után az lett volna a csoda, ha sorsotok nem így alakul. Elszállt 

életedből a boldogság kék madara, és te ahelyett, hogy ennyi szenvedés és 

megaláztatás után végre Engem, Jézust, választanál, aki nem hagy el senkit sohasem, te 

konzerválni akarod hűtlen társad elveszett emberségét. Tíz év sem elegendő számodra, 

hogy megértsd azt a tényt, hogy elhagytak, és tíz év sem elegendő számodra arra, hogy 

magányodban, fájdalmadban Engem, Jézust, válassz. Pedig Én azóta is tiszta 

szívemmel várlak, hogy el tudjam fogadtatni veled azt az örök igazságot, hogy 

boldoggá csak Én, Jézus, tehetlek téged. Erre is igaz, amit kétezer évvel ezelőtt 

mondtam: „Menjetek be a szűk kapun! Mert a tágas kapu és a széles út a romlásba 

visz, és sokan vannak, akik azon mennek be. A szűk kapu és a keskeny út ellenben az 

életre vezet, de kevesen találják meg.” (Máté 7:13-14) Így is mondhattam volna: 

Mindenki, aki az embereknek akar megfelelni, az csalódni fog, és azt éli meg, hogy 

kihasználják. Ebbe csak tönkremenni lehet. És mindenki, aki Nekem, Jézusnak, akar 

megfelelni, azzal mindenkor azonosítom Magam, és az Én békém az ő békéje, az Én 

boldogságom az ő boldogsága lesz! VALÓJÁBAN MINDEN EMBERT EZÉRT ÉS 

ERRE TEREMTETTEM! Annyira szűk ez a kapu és keskeny az út, hogy mindössze 

egyszemélyes! SENKI NEM TEHET SENKIT BOLDOGGÁ, MERT MINDENKI 

CSAK ÖNMAGÁÉRT FELEL! AKI TEHÁT NEM ENGEM VÁLASZT, AZ 

MINDEN ESETBEN ROSSZUL DÖNT, AKI PEDIG ENGEM VÁLASZT, AZ 

ÁLDÁSOMAT HORDOZZA BÁRMILYEN KAPCSOLATBAN ÉL! 

Megáldalak, hogy tudj Mellettem dönteni! Vess keresztet!  « 

4728. MIT VÁR TŐLEM JÉZUS? 

Kérdező: 

1. Milyen hivatásom lesz a jövőben? 

HANG: 

 » Drága Barátom! 

1. Minden embernek egyetlen hivatása van: a szeretni tanulás, és a szeretni tanítás! 

Minden más csak foglalkozás, különböző elhivatottsági szinteken. De azon kívül, 

amire teremtettelek benneteket, hogy a szeretetem örökösei, hordozói legyetek, nincs 

és nem is lehet más hivatása Földre született embernek. Ennek – mint mindent 

megelőző alaphivatásnak – kell átitatnia életetekben minden látás- és magatartásmódot, 

amelyet megláttok és megvalósítotok az életetekben. Ha Mellettem döntesz, Én, Jézus, 

mindent el fogok követni azért, hogy e hivatásodban az örökké tartó boldogságot 

megéld, de tudnod kell, hogy a világ pedig mindent el fog követni azért, hogy e 



törekvésedben elvérezz! Ha tiszta szándékodat átadod Nekem, akkor egy életre a 

Győztes oldalán állsz, és a te dolgod a továbbiakban mindössze annyi, hogy tanulj 

Tőlem, vagyis mindig légy nyitott a meglátott jóra addig, míg annál jobbat nem látsz. 

Ehhez a meglátott jóhoz maradj mindig hűséges! Azt is tudnod kell, hogy Hozzám nem 

különböző ranglétrákon keresztül vezet az út. Az nem az Én világom! A kicsikért 

viszont a végsőkig elmegyek! Tanuljatok Tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. 

Ez a lelki tartalom az, ahol Szentlelkem hatékonyan tud működni bennetek! Keress 

magadnak olyan közösséget, ahol e tartalmat megélheted. Nem vagy e keresésben 

egyedül!  « 

4729. JÓ HELYEN VAGYOK? 

Kérdező: 

1. Jó helyen vagyok a Szeretet Fénykör alapítványban? 

2. Újjászülettem-e, és megkaptam-e a Szentlélek-keresztséget? 

3. Te szóltál hozzám álmomban, Uram? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Neked már tudnod kellene, hogy társaságról, személyről, könyvekről 

általánosságban nem tudok véleményt mondani. Nem, mert ezek nem konkrétumok. 

Mindenhol megtalálható vagyok, ha Engem képviselnek, de vannak olyan szituációk, 

amelyekben bármennyire is szeretnék, nem vagyok benne! Ennek eldöntése a te 

felelősséged. Az általad említett alapítvány nagyon alkalmas arra, hogy Velem 

találkozz, de mivel minden jót el lehet rontani, ezért arra is alkalmas, hogy Engem 

kimagyarázzatok. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez így is van, hanem azt, hogy 

minden rajtatok áll. Nem az a döntő, hogy hova tartozol, hanem az, hogy ahova 

tartozol, ott mit teszel Értem! Tehát ne körülményekben, hanem feladatokban 

gondolkozz! 

2-3. Újjászületésed folyamatban van! Az ég angyalai készítik számodra azt a 

csodát, amit újjászületésként fogsz megélni. Álmodban ennek elkezdődését élted meg. 

Megvalósulása akkor fog bekövetkezni, ha lelkedben meghozod azt a végleges döntést 

Irányomban, amellyel tanúságtevésed egyértelművé válik környezeted számára. 

Szurkolok érted, hogy ne vessz el a részletekben! 

Szeretetem vigyáz rád! Megáldalak a bölcsesség Lelkével!  « 

4730. IGÉNYEM VAN A VASÁRNAPI KÉTSZERI ÁLDOZÁSRA 

Kérdező: 

1. Lelki vágyat érzek a vasárnapi kétszeri szentáldozásra. 

2. A sükösdi tanítás szerint a második szentáldozást csak meghalt és holtan fekvő 

családtagért ajánlhatom fel. 

3. Milyen imát kell még mondania engesztelő imaközösségünknek? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. A vallásosság ördöge a legördögibb ördög. Igen, mert a gondolkodást nem 

vállaló, de Engem kereső gyermekeimet olyan pótcselekvésekre készteti, amiben 

elrabolja az idejüket, hogy bár a szeretetre hivatkozva, de csak a formával 

foglalkozzanak, ne a tartalommal! Téved, ha valaki azt hiszi, hogy attól erkölcsileg 

jobb lesz, ha naponta kétszer áldozik. Az tény, hogy az Oltáriszentségben valóságos a 

jelenlétem, és lepecsételi a szívét annak, aki magához veszi, de ez pusztán mindaddig 

jel marad, míg csak szertartásokban és nem magatartásokban gondolkodtok. Ezer 

szertartás sem ér semmit, ha nem követi az a gyakorlati szeretet, amelyet a Máté 25:34-

36-ban elmondtam. Ne arra törekedj, hogy Velem, a te Jézusoddal, állandóan szentségi 

formában találkozz, hanem arra, hogy vedd észre a rászorulókat, mert Én 

mindegyikben benne élek! Ha így találkozol Velem, és ezt a találkozást pecsételi le a 

szentáldozás, akkor örökké élni fogsz. 

2. Sükösdi gyermekem szenvedése hiteles tanúságtevés arról a Felém 

megnyilvánuló szeretetről, amelyet Értem vállal. Saját akarata teljesedett be, amikor 

ilyen formáját választotta annak, hogy mindenki előtt kimutassa azt, hogy mennyire 

szeret Engem! Ő szívem gyermeke, és erőt adok neki ahhoz, hogy rendkívüli feladatát 

megélje. De azt is tudnotok kell, hogy Tőlem tanítói karizmát nem kapott, ezért 

tanításába az ördög rengeteg konkolyt vet. Tanításának hitele a szenvedés vállalásában 

van, mindenféle ideológiák nélkül. A golgotai utam önmagáért beszél! Aki ebből nem 

érti meg, hogy mit tett Velem ez a világ, az vak és süket, és az ilyen ember hiába kap 

bármilyen tanítást! Sükösdi leányom hitelessége tehát nem a tanításában, hanem 

fájdalmas, szenvedő szerepében van! Én sem a tanításra tettem a hangsúlyt kivégzésem 

alatt, mégis tudta minden jó szándékú ember, hogy a kereszten ártatlan vér folyik 

megkínzott testemen. Ez maga a tanítás annak, aki bele mer nézni a fájdalomtól 

meggyötört, és mégis értetek imádkozó szemembe! 

3. Téved az is, aki azt hiszi, hogy Engem, Jézust, vagy a Mennyei Atyát 

engesztelni kell! Engesztelni azt kell, aki haragszik! Ha ti haragusztok egymásra, 

bizony kell is hogy kiengeszteljétek egymást. De aki az Istenről ilyet állít, az nem 

ismeri a tanításomat. Ne azon törjétek a fejeteket, hogy milyen újabb imát mondjatok 

el Nekem, hanem azon, hogy milyen formában tudnátok segíteni a rászorulókon. Egy 

szelet kenyérért mondott félszeg köszönet a rászoruló ajkáról nagyobb ajándék az 

égnek, mint bármilyen szépen, artikuláltan elmondott sokadik ima, melyet nem követ 

irgalmas cselekedet! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!  « 

4731. FÁJ, HOGY LÁNYOM EGY TERMÉSZETGYÓGYÁSZ TANÁCSÁRA ELZAVARTA 

FÉRJÉT 

Kérdező: 

1. Istentől van az a gyógyulás, aminek következtében szétverik a családokat? 

2. A természetgyógyász Szűzanyának adja ki magát! 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Természetesen nem! Lányod a kísértő áldozata lett, amikor elhitte azt, hogy 

betegségének és gyógyulásának oka önmagán kívül van. Az gyakran megesik veletek, 

hogy a legnagyobb jó szándékú kutatás ellenére sem tudjátok fellelni betegségeitek 

okát, de az már a Sátán munkája, hogy ezért legtöbbször mást tesztek felelőssé! És ez a 

„más” nyilván nem a legtávolabbi rokon szokott lenni, hanem azok, akik megpróbálják 

a tőlük telhető legtöbbet megtenni a betegért, vagyis a közvetlen hozzátartozók. A 

betegség mindig leleplező erejű, és mindig megmutatja, hogy mi lakik a szívekben! 

Médiumom több éve súlyos betegségben szenved, lefogyott több mint harminc kilót. Ő 

sem találja betegsége okát, de esze ágában sincs szóba állni olyan istenkáromló 

gondolatokkal, hogy betegségéért környezetét tegye felelőssé. Isten iránt 

megnyilvánuló szeretete, töretlen hithűsége még ebben az igazán embert próbáló 

betegségében is példaképül magasodik a környezetében minden Rám figyelő ember 

elé. Igen, mert az Általam bemutatott szeretet nem a testi gyógyulás függvénye! A 

szeretet tartalma a soha senkinek nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás, és az 

ott segítés, ahol erre lehetőségetek nyílik. Inkább vájjátok ki a szemeteket, vágjátok le 

a karotokat, minthogy a szeretet csorbuljon bennetek! Mert mit számít az, ha az egész 

világot megnyeritek, de a lelketek kárt szenved. Nem a világból akarlak benneteket 

kivenni, nem problémamentes életet akarok nektek biztosítani a Földön, hanem azt 

akarom, hogy egyek legyetek Velem a szeretetben. Csak ez a tartalom emel benneteket 

az anyagvilág fölé, az örökkévalóságba. Minden más önzés, és a kárhozatba vezet! 

Imádkozz lányodért, hogy rálásson arra, hogy neki sem magáért, hanem másokért kell 

élnie! 

2. Teljesen általánossá válik mai világotokban az a benső gőg, amikor önmagukat 

felmagasztaló beteg, megtévedt emberek szentek szerepeit húzzák magukra, szentek 

életét tiporják sárba. Csak országotokban több tucat ember él, akik Velem, Jézussal, 

égi Édesanyátokkal, Máriával, legnagyobb prófétátokkal, Bemerítő Jánossal, Mózessel 

és sorolhatnám még, hogy milyen királyokkal, uralkodókkal azonosítják magukat. A 

megszállottságnak egy formája ez, ahol nem a jelen, mint megszentelő erő, hanem a 

múlt, mint félreértelmezett megkötözöttség játszik szerepet. Az pedig teljesen világos 

az egészségesen gondolkodó ember számára, hogy akik ilyen szerepeket húznak 

magukra, azok nem ismerik tanításomat, és hogy butaságuk, gőgjük le ne lepleződjék, 

olyan nevek mögé bújnak, akikről azt gondolják, hogy megfelelő garancia, védjegy 

arra, hogy eltakarják iránytalan működésüket. Még egyszer mondom: Aki az eke 

szarvára teszi a kezét és hátratekint, az nem méltó Hozzám! Imádkozz gyermekedért, 

hogy amikor megnyílik a szíve az önzetlenség felé, imáddal megerősített áldásom hatni 

tudjon rá. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!  « 



4732. MIÉRT SZERETETLENSÉG AZ ÖNVÉDELEM? 

Kérdező: 

1. Hogyan oldjam meg társproblémámat? 

2. Nem az vagyok, aki lenni szeretnék! 

3. Hogyan lehet az, hogy az Isten ellenzi a fizikai erőszak bármilyen formáját? 

HANG: 

 » Drága Barátom! 

1-2. Első két kérdésedre a válasz elválaszthatatlan. Te is érzed azt, hogy nem vagy 

a helyeden, nem az vagy, aki szeretnél lenni. Hogy ki szeretnél lenni, azt még te sem 

tudod, de azzal tisztában vagy, hogy amit most képviselsz, az nem tesz téged boldoggá. 

Mi hát a megoldás? Természetesen az, amit nyilvános működésem első tanításaként 

mondtam a Márk 1:15-ben. Boldogság, öröm csak gondolkodás-átalakítás 

következtében születhet meg bennetek, és az sem mindegy, hogy e gondolkodás-

átalakítást milyen irányban, vagyis mihez igazítva végzitek. Én, Jézus, e szellemi 

munkát kizárólag az örömhírhez kapcsoltam, és aki megtanul az örömhírnek örülni, az 

megtalálja a boldogságát is. Minden kérdésedre a válasz ebben a tanulásban, 

keresésben van elrejtve. Mivel minden embert a saját képmásomra, vagyis Magamra 

teremtettem, ezért a boldogságát minden ember vagy Bennem, a boldog Istenben, 

találja meg, vagy nem lesz boldog soha! Az egy más kérdés, hogy Én, Jézus, a 

boldogság alatt egészen mást értek, mint a világ fiai értenek. Ha elolvasod Máté 5:3-

13-ig a boldogságokról szóló tanításomat, könnyen megállapíthatod, hogy a földi 

boldogság inkább áldozat, mint élvezet. Befektetett munka nélkül nincs nyereség! 

3. Az Isten egyetlen igazságot ismer, azt, amelyik Velem, Jézussal, azonosítható, 

és amelynek tartalma minden esetben az, hogy szeretni kell. Szeretni pedig 

szeretetlenül nem lehet, még az Istennek sem! Én, Jézus – Aki a Mennyei Atyával 

azonosítottam Magam, és nemcsak azért, mert minden gondolatom, cselekedetem az 

Én Atyám akaratát tükrözte – azért vállaltam kétezer évvel ezelőtt a földi életet, hogy e 

szeretettartalmat – mint Isten akaratát – elhozzam közétek. ÚT-ként, IGAZSÁG-ként 

és ÉLET-ként kínáltam Magamat mindenkinek, aki hisz Bennem. És aki Engem e 

három tartalommal vállal, az vállalja azt is, amit e három tartalom takar, vagyis a 

létazonosságot, a magatartásbeli azonosságot, és ezek következményét: a 

sorsazonosságot. Nem lehet különb a tanítvány a mesterénél: ha Engem üldöztek, 

titeket is üldözni fognak! A szeretet több, mint az igazság! A szeretet mindig adás, a 

szeretet képes elhordozni az igazságtalanságot azért, hogy ne kelljen erőszakhoz 

folyamodnia. E magatartás csak Velem, a ti teremtő Istenetekkel, igazolható! „Hát nem 

ezeket kellett elszenvednie az Emberfiának, hogy bemehessen az Atyja dicsőségébe?” 

(Lukács 24:26) Elfogatásom éjszakáján Péterrel a hüvelyébe dugattam a kardot, hogy 

ne essen áldozatul a kísértő provokációjának. Azt is mondtam: gondoljátok, hogy nem 

hívhatnék tizenkét sereg angyalnál is többet, hogy megsegítsenek Engem? De nem 

hívtam, mert egész földi küldetésem vált volna értelmetlenné, ha saját tanításommal 

szembefordulva ellene állok a gonosznak. Mert ne attól féljetek, aki a testet megöli, 



hanem attól, aki a lelket a gyehennára juttatja. Minden háború a másik elpusztítására, 

vagyis testvér-gyilkosságra törekszik, és mindig annak lesz igaza, aki győz. És a 

legyőzött nemzedékeken át keresi az alkalmat arra, hogy a rajta uralkodón a saját 

igazságát érvényesítse. Ez maga az emberi történelem véres dicsősége, ahol azt is 

megölik puszta önvédelemből, aki elmondhatta Magáról, hogy benne az ördögnek 

semmije sincsen, aki csak szeretni tudott, a Földre szállt Istent! Drága gyermekem, ha 

rádöbbensz arra, hogy életedet mások önző érdekeinek, mulandó kacatjainak 

védelmére pocsékolod, megérted azt, hogy lelked nyiladozó virágát dudva közé 

ültetted, és boldogságod csak akkor leled meg, ha Velem, Jézussal, a megtestesült 

Szeretettel, töltekezel. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!  « 

4733. BENNED BÍZOM, URAM! 

Kérdező: 

1. Miről szólt az álmom? 

2. Csak Benned bízom, Uram! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Álmod arról beszél, hogy egy szeretetlen világban kell szeretettel tanúságot 

tenni Rólam, a te Jézusodról. A könyv, amely téged erre késztetett, az élet könyve volt, 

amelybe hűségeddel már beírtad a nevedet örökre! Te tudod azt, hogy fontosabb 

szeretni betegen is, mint egészségesen reménytelennek lenni, mert a reménytelenség 

hosszú távon mindenkit beteggé tesz! 

2. Köszönöm, hogy bízol Bennem, hogy eddig is és ezután is erőforrás lehetek 

számodra, és rajtad keresztül a környezetedben élő azon kevés ember számára, akik 

nem mosolyognak meg téged Miattam. Továbbra is csak Rám figyelj! Én adok neked 

olyan lehetőségeket, amelyeken keresztül mindig megtalálod lelked nyugalmát, hisz 

számodra ennél fontosabb nem lehet! Szeretetem féltőn vigyáz rád, és erőm, amelyet 

már oly sokszor megtapasztaltál, továbbra is töretlenül a rendelkezésedre áll. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

4734. KÉTOLDALNYI VÁLASZT SZERETNÉK! 

Kérdező: 

1. Rettegek a szerepléstől. 

2. Segíts hozzá, hogy Isten általam is megtapasztalhassa Magát! 

HANG: 

 » Drága Barátom! 

1. Rettegésed oka a benned élő rejtett gőg, ami abból táplálkozik, hogy lelked 

mélyén túldimenzionálod magad. Ezért fantáziaszinten éled meg azt, amit normális 



esetben kellene megélned, mégpedig azt, hogy ki mered fejezni magad mások előtt is. 

Nálad nem arról az egészséges drukkról van szó, amely még a tapasztalt színészeknél 

is megtalálható. Nem, mert e drukk átlépése mindig egyszerűbb annál, mint lemondani 

arról a tartalomról, melyet közölni szeretnének. Az önbizalom pont abban kell hogy 

megerősítsen benneteket, hogy képesek legyetek, ha kell, szavakkal is elmondani azt, 

ami bennetek érték. Ha az önbizalom hiánya olyan mértékű, hogy gátol benneteket 

abban, hogy érvényesítsétek önmagatokat a környezetetekben, akkor ez már betegség, 

és ezt kezelni, gyógyítani kell. Az képes e benső megkötözöttséget feloldani, aki 

elhiszi önmagáról azt, hogy nem tévedhetetlen, és elhiszi azt, hogy Velem, Jézussal, a 

legnagyobb dolgokra is képes. Ugyanis el kell hinnetek azt, hogy úgy szeretlek 

benneteket, amilyenek vagytok, mert csak e hitben élve tudlak benneteket olyanná 

formálni, amilyenné Én szeretnélek. Az emberek előtti beszédet általában mindenkinek 

tanulnia kell, és erre a legjobb közeg egy jézusi közösség. Ott biztos, hogy szeretetben 

vesznek körül, és testvéreid segítenek abban, hogy önmagadról és mondandódról 

helyes értékítéleted legyen. Akiben Én, Jézus, élhetek, az nem tudja és nem is akarja 

megtenni azt, hogy hallgasson, ha általa szólni akarok! 

2. Az a káosz, amelyben élsz és gondolkozol, még nagyon sok fájdalmat fog 

okozni neked. A megtapasztalás, bár nagyon fontos része az életeteknek, mégsem 

mondhatom, hogy önmagában képes olyan ismeretekre juttatni benneteket, amelyek 

által felülemelkedhettek az anyagvilágon. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, 

aki pedig nem hisz, az elkárhozik, szólt a tanításom kétezer éve, és ma sincs másképp. 

Aki Bennem hisz, az elhiszi azt a világot is, amit Én képviselek, és amit ember 

teljességében nem látott soha; aki pedig nem hisz Nekem, az elmegy Mellettem a 

kárhozatba. Megtapasztalásra nem Nekem van szükségem, aki hordozom a teljességet, 

hanem neked, aki az élet és halál mezsgyéjén tántorogsz, és fizikai léted egyszerű 

tartalmát, funkcióját sem ismered fel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek, mondtam 

Tamás apostolnak, vagyis a hit előzze meg a megtapasztalást. Hinnetek kell Bennem, 

ha élni akartok, és a bennetek élő hit visszaigazolódik annyi és olyan 

megtapasztalásban, amire szükségetek van a még nagyobb hit megélésében. Senki sem 

tudja önmagát megmenteni pusztán tapasztalati úton! Nem, mert ahhoz az 

örökkévalóság is kevés idő lenne, ugyanis megtapasztalni dolgokat csak időben lehet. 

A megtapasztalás nem véglegesíti bennetek a tudást, csak közelebb vezet hozzá akkor, 

ha a cél és az út azonos Velem, vagyis a szeretettel. Azért tudok az istenszeretőknek 

mindent a javukra fordítani, mert minden megtapasztalásban Engem, Jézust, keresnek, 

vagyis azt, hogy miért jó ez nekik! Az Istent nem szeretőknek pedig nem tudok a 

javukra fordítani semmit, mert egyéni, önző érdekeiket keresik a megtapasztalásokban, 

ezért minden a kárukra válik addig, míg nem változtatnak látásmódjukon. Mivel 

minden jó forrása az Isten, ezért akiben nem élhetek, abban csak nyomorúságot, 

erőszakot, hatalmaskodást, meg nem értettséget, önzést, hazudozást, képmutatás, testi-

lelki haldoklást tudnék megtapasztalni, ha Nekem lenne szükségem arra, hogy ti 

vezessetek Engem! De mivel Bennem az ördögnek semmije sincsen és nem is lesz 



soha, ezért nem Nekem, hanem nektek van szükségetek arra, hogy megtapasztaljátok 

azt, amikor bennetek élhet a romlatlan Szeretet! 

Drága Barátom, alakítsd át a gondolkodásodat, és a Mennyei Atya jóságában 

higgy, ne a magadéban, mert az Istenben nem lehet csalódni! 

MEGÁLDALAK!  « 

4735. VÁLSÁGBAN AZ ÉLETEM! 

Kérdező: 

1. Tűrjem-e tovább a szégyent és a megaláztatást? 

2. Hogyan éljek úgy, hogy hazugság vesz körül? 

3. Gyermekeim érdekeit nézzem vagy az enyémet? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1-2. Fájdalmad az Én fájdalmam is, és pontosan tudom, hogy milyen nehéz 

helyzetben vagy! Mégis arra kérlek, hogy amíg bírod, addig hordozd el Értem a 

megaláztatást, hazugságot, bántást. Az életed tisztasága, jó szándéka legyen a tanú 

melletted, hogy te valóban mindent megtettél, hogy házasságod megmentsd a 

széthullástól, és ezért téged csak jogtalanul bánthatnak. A szeretet attól szeretet, hogy 

elvisel szeretetlenséget is. Ha az elviselhetőség határához érkeztél, és már semmi sem 

segít kapcsolatotokon, lelkiismereted szerint megtettél mindent, hogy kapcsolatod 

rendbe jöjjön, akkor tudomásul veheted, hogy társad téged ebben a törekvésedben 

magadra hagyott, ezért életed további döntéseiben dönthetsz nélküle is. Mivel a 

házasság szent kapcsolat, és két ember Istennek adott közös jó szándékú döntésén áll, 

ezért addig te nem hagyhatod el a másikat, míg minden kétséget kizáróan meg nem 

győződtél arról, hogy társad elhagyott, vagyis nem érted, hanem önmagáért vagy 

valaki másért él. Minden kapcsolat arra való, hogy egymást Hozzám vezessétek. Aki e 

szándékáról lemond, és ezt cselekedeteivel alá is támasztja, az elhagyta társát, és a 

továbbiakban csak felszínes érdekkapcsolatot táplál. 

3. Gyermekeid érdeke egész biztosan az lenne, ha ti együtt maradnátok, és 

rendeződne kapcsolatotok! De ha együtt maradásotoknak az az ára, hogy mindnyájan 

tönkrementek benne, akkor azt a megoldást válaszd, amelyik a te látásmódod szerint 

leginkább békét ad a szívedben! Kérd imádban erőmet, hogy melletted álljak 

megpróbáltatásaidban! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak LELKEM HŰSÉGÉVEL!  « 

4736. FELADATOT SZERETNÉK! 

Kérdező: 

1. Miben változtassak az életemen? 

2. Vassula a Te kiválasztottad? Hol van ő most? 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Magányod, egyedülléted azáltal oldható, ha keresel magadnak egy olyan 

közösséget, amely elfogad téged. E közösség tudná neked helyesen megmutatni azt, 

hogy miben kellene változtatnod. A Szentlélek a kapcsolatok lelke, és minden 

szeretettartalom csak közösségben bontakozhat ki igazán. Egy szerető közösségben 

nemcsak rád figyelnek és érted tesznek, hanem te is figyelhetnél rájuk, és tehetnél 

értük. A másikra figyelés és a figyelemből fakadó gondoskodás az, amit meg kell 

valósítanod az életedben. E feladat alól valójában senki sem kivétel, senki sem 

mentesíthető. Ne rendkívüliséget akarj Értem megcselekedni, hanem azt keresd a 

körülményeidben, hogy kinek tudsz akár egy pohár vizet adni, mert szomjazó. 

2. Médiumi feladatot csak olyan gyermekeimre bízhatok, akik az idő tengelyén 

már tanúságot tettek arról, hogy átlagon felüli módon képesek a lelkükkel, értelmükkel 

Rám hangolódni. Sajnos sok médiumomnál a lelki ráhangolódás olyan vak hitbe megy 

át, amelyen keresztül az értelmi Rám-hangolódás csorbát szenved, sőt alkalmanként be 

is zárul. Ezért aztán könnyen előfordul az, hogy hiába nyitja ki a lelkét valaki 

Irányomban, ha értelmét nem pallérozza az Én tanításom által, olyan közléseket fog 

közöni, melyekkel Én, Jézus, csak részben vagy egyáltalán nem értek egyet. Akit az 

Isten tanítói karizmával áld meg, az nem taníthat értelmetlen dolgokat. Nem, mert csak 

az értelmetekkel jónak látott ismereteket vagytok képesek a szívetekben 

szándékszinten megmotiválni. Ezért mérhetetlenül fontos az, hogy az Abszolút Jóról 

minden Rám figyelő közvetítő lélek azonosan gondolkozzon! E feladatra kizárólag 

„öreg”, kipróbált lelkek alkalmasak. Vassula is ilyen gyermekem, akiben meg tudok 

nyilvánulni, de ő sem tartja maradéktalanul szem előtt azt az örök igazságot, hogy a 

gondolkodás-átalakítás alól a médium sem kivétel! Igen, mert a prófétaság lelke 

minden esetben engedelmeskedik a prófétának! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!  « 

4737. ÁLOMRÓL, MEGHALT ROKONOKRÓL KÉRDEZEM A HANGOT 

Kérdező: 

1. Egy álom magyarázatát kérem! 

2. Szeretném megtudni, hogy szüleim, rokonaim jobb helyen vannak-e a másvilágon? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Álmod arra tanít, hogy lányoddal kapcsolatban ne félj a változtatástól. Ehhez 

van segítőd is, aki melletted áll, és csak azért nem fedi fel egyelőre magát előtted, mert 

valószínű, hogy ezáltal hangsúlyeltolódáshoz vezetne a gondolkodásod. Elég annyit 

tudnod, hogy Ő mindig a rendelkezésedre áll, számíthatsz rá, amikor életed 

meghatározó döntései előtt állsz. 

2. Már hogy ne lenne a földi világnál az a világ jobb világ, ahol nincs öldöklés, 

hazugság és gyűlölet! Rokonaid mindnyájan találkoztak Velem, és a szeretet mellett 



döntöttek. Ők az Én oltalmam alatt állnak, és az istengyermekké válás útján vállalnak 

újabb szerepeket lenn a Földön. Nagyon közel állnak hozzád, és segíteni akarnak 

neked, nektek abban, hogy minél egyértelműbben Rám találjatok! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÁTORSÁG LELKÉVEL!  « 

4738. KÉRDÉSEK VALLÁSI FELEKEZETEKRŐL! 

Kérdező: 

1. A HIT gyülekezete Istentől van? 

2. A Jézus Szíve Egyházban, ahol gyógyítás is folyik, Isten erejével gyógyulnak az emberek? 

3. Papjaink aktivitása nagyon visszaesett! 

HANG: 

 » Drága Barátom! 

1. Minden jó szándékú kezdeményezést Lelkem áldása kísér, és minden rossz 

szándékú kezdeményezés az ördögtől van. Ha a jó szándékú kezdeményezést jó 

cselekedetek követik, mindegy hogy minek hívják azt a közösséget, Lelkem vezeti 

őket. Ha a jó szándékú kezdeményezést nem követi jó cselekedet, akkor mindegy, 

hogy minek nevezik magukat, csak Rólam beszélnek, de nem Engem képviselnek! A ti 

felelősségetek eldönteni az evangéliumok tükrében, hogy mi számít jó cselekedetnek. 

Én, Jézus, mindenesetre példát adtam belőle! 

2. Akár az Isten, akár az ördög gyógyít, ha a testi gyógyulást nem követi 

Irányomban a gondolkodás-átalakítás, akkor csak tüneti kezelés marad, és a lényeget, 

azt, hogy újjá kell születnetek, nem érinti. Az emberek nagy része a gyógyulása 

érdekében szinte mindenre hajlandó, a legnagyobb áldozatra is. Bárcsak töredéke 

áldozatot tudnának hozni azért, hogy Én, Jézus, bennük éljek! 

3. Ez egy természetes folyamat, és csak akkor fordul meg, ha egyházatok képes 

lesz megújulni, vagyis nem tekintélyelv alapján büntetni és jutalmazni, hanem minden 

embert szeretve szolgálni. Az a kiábrándító tendencia, hogy egy nyugdíjas vagy ahhoz 

közelítő korú papnak van tízegynéhány faluja, annak teljes adminisztrációjával, a 

szentmisére pedig alkalmanként beül öt-hat idős ember, ez önmagáért beszél. Az 

érdeklődés a templom iránt csupán akkor fokozódik rövid időre, amikor keresztelés, 

bérmálás, temetés vagy esküvő van kilátásban, hogy érvényes pecsétet szerezzenek a 

hívek iránytalan életükre. Tudomásul kellene venni azt a tényt, hogy nem lehet nyájat 

gyűjteni kinevezéssel, csak olyan hiteles élettel, ahol a tanítás és annak megélése nem 

válaszható el egymástól! Egy hierarchikus rendszerben ez csak nagyon keveseknek, a 

szentjeimnek sikerül, akiknek a gyermekeim szolgálata fontosabb minden előírásnál. 

Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!  « 

4739. BÉKÉRE VÁGYOM! 

Kérdező: 

Békére vágyom! 



HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Tudok fájdalmadról, tudok bánatodról, és tudom azt, hogy Engem, a te Jézusodat, 

nagyon szeretsz! Különös figyelemmel vagyok irántad, és óvó kezem megtart téged 

minden nehézségben. Azt nagyon jól teszed, ha nem hagyod, hogy házasságodba bárki 

is beleszóljon. Csak rajtad és férjeden áll, hogy képesek vagytok-e saját életetekben 

dönteni, és ezért természetesen felelősséget vállalni. Békémet akkor veheted át Tőlem 

maradéktalanul, ha engeded, hogy megtanítsalak arra a szeretetre, amelyet a négy 

evangéliumban rátok hagytam. Olvasd a Hang-könyveket, és keress magadnak olyan 

gondolkodású embereket, akikben fellelsz Engem, és akikkel felmerülő problémáidat 

megbeszélheted. Egy dologban egészen biztos lehetsz, Én, Jézus, soha nem hagylak 

magadra! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!  « 

4740. JÓ ÚTON JÁROK? 

Kérdező: 

1. Mit tegyek, hogy a békességet megőrizzem, de rádöbbentsem a családomat arra, hogy 

nem az ő életüket élem? 

2. Jó úton vagyok? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Jó úton indultál el azzal a szándékkal, hogy családon belül is megrajzold a saját 

szabadságkörödet, ahová más csak a te külön kérésedre léphet be. Általában mindenki, 

aki ki szeretne lépni családja béklyóként szorító „szeretetéből”, annak szembesülnie 

kell azzal a lélektani ténnyel, hogy azok a családtagok, akik eddig belőled éltek, nem 

fogják olcsón adni szabadságodat, és e törekvésednek csak békétlenség lehet a 

következménye. Ők azt élik meg, hogy te el akarod hagyni őket, nem pedig azt, hogy 

Velem – a te Jézusoddal – akarsz szövetségre lépni azért, hogy még tisztábban, még 

tartalmasabban tudd őket szeretni. Szeretni igazán csak személyes szabadságban lehet. 

A jézusi szeretet tartalma az, amikor valaki odaajándékozza magát, cselekedeteit a 

szeretet tárgyának, nem pedig a szeretet tárgya veszi el tőle azt, amiről úgy gondolja, 

hogy az neki jár. Soha nem a másik kifosztása, hanem ajándékainak elfogadása és a 

másik visszaajándékozása a szeretet ismérve. Amíg ez meg nem valósul, addig el kell 

tudnod hordozni bántást, féltékenységet mindaddig, míg társad hű marad hozzád. Csak 

az idő távlatában fogja felismerni azt, hogy te nem ellene, hanem érte élsz. Minél 

állhatatosabb vagy e munkában, annál inkább segíted őt a megtérésben. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

4741. ELHÍVATOTTSÁGOT ÉRZEK A SZERZETESI ÉLETRE! 

Kérdező: 

1. Elfogadod-e Uram, hogy belépjek egy kolostorba? 



2. Mi az, ami akadályoz abban, hogy teljesen szabadnak érezzem magam? 

3. Melyik lenne a nekem leginkább megfelelő életforma? 

HANG: 

 » Drága Barátom! 

Mérhetetlen örömöt szerez Nekem az, ha valaki teljes életével szolgálni akar 

Engem, Jézust! Aki ezt vállalja, annak nagy lesz a jutalma a mennyben. Természetesen 

ezért elfogadom a belépésedet a szerzetesrendbe. De tudnod kell azt is, hogy Lelkem 

csak ott tud szabadon működni, ahol az egyének megélhetik személyes szabadságukat! 

Szervezett kolostori formában egy olyan rendszernek kell alávetned magad, ahol a 

benned élő szabadságodat az engedelmességre való felesküvésed akadályozhatja. 

Tudnod kell, hogy ilyenkor nem azt teszed, amit Lelkem indíttatására szeretnél, hanem 

azt kell tenned, amit feletteseid elvárnak tőled. Ezt te is pontosan tudod, ezért érzed 

azt, hogy valami akadályoz abban, hogy maradéktalanul el tudd fogadni e szervezetben 

való működésedet. Természetesen nem arról van szó, hogy feletteseid nem Engem 

akarnak képviselni, hanem arról, hogy Engem igazán képviselni csak felettesek nélkül 

lehet. Lelked nehezen viseli a megkötözöttséget, de rendkívüli elhívatottságod van a 

szeretetszolgálat felé. Bármilyen közösséget választasz, bármilyen munkába állsz be, 

csak ott verj gyökeret, ahol egyéniséged és szabadságod teljesen kibontható! Tudni 

fogod azt, hogy mikor találtál e helyre és feladatra! 

Nagyon szeretlek, és örülök neked! 

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!  « 

4742. FÉLEK A MŰTÉTTŐL! 

Kérdező: 

1. Engedjem magam megműteni? 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Ha szakemberek azt állítják, hogy e műtét testi gyógyulásodat elősegíti, akkor 

bátran vállald a műtétet. Arra kérlek szeretettel, hogy ne félj, mert csak rontasz amúgy 

is labilis lelkiállapotodon. Ne engedj a kísértésnek, amely a félelem köntösében el 

akarja hitetni veled, hogy nehéz szenvedéseid lesznek. Szenvedésed akkor lesz nehéz, 

ha mindenáron el akarod kerülni azt a felelős magatartást, hogy döntéseid mellett tiszta 

szívvel ki tudj állni. Bátorodj Gyermekem, Én, Jézus, soha nem hagylak magadra, és 

ha nem tudnád, bejáratos vagyok a kórházakba is. A Hang-könyvekben több száz 

tanítást találsz betegségről, egészségről, ezekből szintén erőt meríthetsz! 

Vigyázok rád, és megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!  « 

4743. SZERETETLENSÉGBEN FOGANTAM! 

Kérdező: 

1. Érinti-e a lényeget az a tény, hogy nem szeretettel várt gyermekként születtem meg? 



2. Kell-e emiatt jobban figyelnem magamra? 

3. Áldásodat kérem, Uram! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Természetesen nem érinti a lényeget a születési körülményed! Szeretni tanulni, 

és erről tanúságot tenni, ez minden Földre született ember feladata, függetlenül attól, 

hogy milyen formában látta meg a napvilágot. Az, hogy te megszülethess szüleidhez, 

az nem egy kicsikart döntés következménye, hanem egy olyan sorsvonal, életfeladat 

vállalásának a következménye, amelyre te és szüleid is igent mondtatok leszületésetek 

előtt. Kapcsolatotok nem itt, a Földön, kezdődött, itt csak folytatódott. Hogy e 

kapcsolat a Földön valóban létrejöjjön, bizonyos erőknek kellett közreműködniük, 

hogy mederben tartsák életsorsotokat. Érzékenységed pont abból fakad, hogy 

rendkívülinek gondolod születési körülményeidet. Adj hálát szüleidnek, hogy 

irányodban vállalták feladatukat azáltal, hogy életet adtak neked. Amit te nehézségnek 

gondolsz, az valójában nem elszakít, hanem összeköt benneteket. 

2. Figyelned kell benső mosolyodra, mely lelked szép virága, hogy szüleid előtt se 

legyen elrejtve. Soha ne azt nézd, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt! 

3. Szívem teljes szeretetével, egyetlenemként szeretlek, és békét hozó áldásom 

kibontja benned a megértésben rejlő szépséget! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

a NYITOTTSÁG és az ALÁZAT LELKÉVEL!  « 

4744. NEM TUDOM ELFOGADNI MAGAM! 

Kérdező: 

1. Hogyan szeressem teljesen és őszintén a testem? 

2. Önmagam teljes megtapasztalását, a megvilágosodást szeretném elérni! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

1. Aki önmagát nem szereti helyesen, aki önmagát nem tudja elfogadni olyannak, 

amilyen, az biztos, hogy másokat sem tud helyesen szeretni, az másokat sem tud 

igazán elfogadni. A benned élő rejtett gőg mondatja veled azt, hogy te különb testet 

érdemelsz, mint amilyen tested van. E gőg mindig az alázat hiányából ered. A valóság 

az, hogy teljesen mindegy, hogy milyen a tested, ha Én, Jézus, benned élhetek, ha meg 

nem élhetek benned, akkor az idő az, amelyik levetkőzteti az embert csupasz 

valóságára. Szeretettel kérlek, hogy ne a külsőségekre tedd a hangsúlyt, ami azáltal 

változik, hogy tönkremegy! A bensődre, a lelkedre figyelj inkább, amely azáltal 

változik, hogy Bennem növekszik. Ez nem azt jelenti, hogy a lélek temploma, a test, 

nem fontos. Nagyon is fontos, de nem lehetsz vele megkötözve, nem határozhatja meg 

szabadságodat. Hidd el, hogy aki belülről szép, azon ez kívül is látszik! 

2. Ha megvilágosodott akarsz lenni, akkor engedd, hogy benned éljek! Annyiban 

leszel megvilágosodott, amennyiben ezt életedben megvalósítod. Én, Jézus, vagyok a 



világ Világossága, és aki befogad, akiben élhetek, azzal megosztom a világ 

világosságát. Igen, mert Én sötétségben nem tudok élni! Az emberek tudnak! Önmagad 

megtapasztalása is ilyen mérhetetlen sötétséghez vezet! Még egyszer mondom: Engem, 

Jézust, akarj megtapasztalni, hogy belülről kifelé, a lelkedből a környezeted felé 

tudjam árasztani azt a fényt, amely az Isten szeretete! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

a JÓZANSÁG LELKÉVEL!  « 

4745. CSAK PÁR SZÓT SZÓLJ HOZZÁM, URAM! 

Kérdező: 

Csak pár szót szólj hozzám, Uram! 

HANG: 

 » Drága Gyermekem! 

Megerősítelek hitedben, hogy a Velem, a te Jézusoddal, való szentségi 

találkozásban hosszú megpróbáltatásaid után újra megélhetted azt az örömöt, hogy 

Hozzám tartozol. Áldozatod ezután legyen a hűség záloga, hogy Rám figyelve 

kibonthassam számodra azokat a szeretettartalmakat, amelyeket be kell építened 

gondolkodásodba, cselekedeteidbe. Számítok figyelő szeretetedre, hogy szolgáló 

szeretetté tudjam alakítani ott, ahol erre Nekem lehetőséget adsz! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak 

a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!  « 

 


