AZ ÉLET ALAPVETŐ KÉRDÉSE NEM AZ, HOGY JÓNAK VAGY ROSSZNAK
GONDOLJUK MAGUNKAT, HANEM AZ, HOGY VAN-E ERŐNK A VÁLTOZÁSRA.

Lektorálta: Torma Károlyné Erzsike
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ELŐSZÓ

Kedves Testvérek!
Az Égi Béke a Földön Testvéri Közösség próféta-iskolájában Isten
Lelke, aki nem személyválogató, de szerepeket kiosztó, kiválasztott kilenc
személyt, akik életfelajánlásukkal igent mondtak e kiválasztottságuknak.
Ezek közé tartozik Zénó testvérünk, akit a Lélek arra rendelt, hogy
továbbvivője legyen a HANG-könyvek írásának, forgalmazásának.
Személyi kultuszról szó sem lehet, ha a Hang 44. könyv hátlapján saját
életvonalát írja le tömören! Ugyanaz a Lélek válaszol Zénó testvérünkön
keresztül is a feltett kérdésekre, mint Aki rajtam keresztül válaszolt
nektek.
E válaszok az univerzális hitnek és az alapalázatnak pillérén
nyugszanak, és a senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás, és a
lehetőségek szerint mindenkori segítés lelkületét hordozzák, és így
építenek, buzdítanak és vigasztalnak.
Hálát adok Istennek, hogy Isten Lelke ezzel is azt mutatja, hogy
emberi élet földi méretén túl akarja fenntartani ezt a Társaságot!
Mindenkor imádkozom értetek, és imáitokba ajánlom magamat.
Testvéri szeretetettel

Dombi Ferenc
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Drága Jézusom!
A Hang-közösség életében egy új fejezet indult el. Hálával és szeretettel
köszönöm meg, hogy továbbra is gondod van ránk. Kérlek, vezess
bennünket szándékod szerint, hogy egymásnak testvérei, a Mennyei
Atyának pedig gyermekei lehessünk továbbra is!
Édes Istenem!
Mielőtt a nevemet aláírnám - egy, a külvilág felé is megnyilvánuló
munkához, amelyben többnyire Rád hivatkozom -, kérlek, segíts
kitisztázni bennem olyan gondolatokat, amelyek belülről feszítenek, és
amelyek, ha nem kerülnek a helyükre, akkor egész biztos, hogy nem
tudom betölteni azt a feladatot, amelyet rám bíztál.
1. Gondolatokat kérek a misztériumról és a józan ész használatáról!
2. A Hang kinyilatkoztatás vagy lelki vezetés?
3. Kérlek, értékeld a Feri bácsi által elindított prófétaiskolát! Mit kell
tudnunk ezzel kapcsolatban?
4. Én, személy szerint nem látom értelmét annak, hogy több száz hasonló
kérdésre több száz hasonló válasz jelenjen meg a Hang-könyvekben.
5. E szerepen belül is fel akarom vállalni önmagam, és azt, hogy nem
vagyok tévedhetetlen!
6. Áldásodat kérem e munkára!
HANG: "Kedves Barátom, Zénó!
1. Az általad is felvállalt közös munkánkkal az a célom, hogy mindenki
számára
világosan
és
egyértelműen
fogalmazzam
meg
a
lelkiismeretetekben megszólaló hangom által az evangéliumi tanításomat.
Amíg valamit misztériumnak láttok, addig felmentitek az értelmeteket a
gondolkodás alól! Azért szoktátok minden olyan dologra, amit nem
értetek, rámondani azt, hogy misztérium, mert még nem találtok rá
értelmes magyarázatot. Pedig mindenre van értelmes magyarázat. Ennek
kibontása, meglátása szellemi, lelki fejlődésetek következménye. Minél
inkább tudlak benneteket vezetni, annál inkább tudom megvilágítani
bennetek a lét értelmét. Azt a tényt, hogy a Föld gömbölyű, minden
óvodás korú gyermek tudja, pedig nem is olyan régen életével fizetett az,
aki az akkori misztikusnak számító gondolatot nem tagadta meg.
Világotokban az értelmes tudati fejlődés olyan elsöprő erővel akar
megnyilvánulni, hogy a tabuk és a misztériumok homokként porladnak el
a gondolkodó ember tudata előtt. Egyházam kiüresedése is pont e
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gondolati szabadság korlátozása miatt valósul meg. Igen, mert aki a
misztériumokban a hagyományőrzésre teszi a hangsúlyt (gondolj csak az
áteredő bűn dogmájára, mysterium absolutum, kettős hittitok), nem pedig
a folyamatos gondolkodás-átalakításra, az lemarad, és tartalmilag
értéktelenné válik. Az ilyen egyházat, közösséget engedelmesen csak azok
követik, akik nem is akarnak gondolkozni, tehát nem hitből élők, csupán
vallásosak. Minden szeretetközösséget a józan ész használata visz előbbre
a Lélek irányítása mellett. Tudja ezt a kísértő is nagyon jól! Mivel az
ördög megakadályozni nem tudja, hogy az ismeretek birtokába kerüljetek,
ezért ma már nem a tudás elrejtése a célja! Pont ellenkezőleg! Olyan
hatalmas ismeretanyagot kínál fel a mai kor emberének, hogy "ember
legyen a talpán," aki ebben a labirintusban, útvesztőben meglátja a kiutat,
a fényt. A tudati szabadság önmagában még nem szabadság. Tehát nem az
olyan ember szabad, aki mindent tud. Ilyen ember nem is létezik! Az a
szabad ember, aki a tudását, mindegy, hogy mekkora, eszközként a
szeretet szolgálatába tudja állítani! A szeretet pedig nem más, mint
minden esetben a jó szándék kinyilvánítása, megcselekedése embertársaid
felé! Ahhoz, hogy ez életetekben egyre tisztábban megvalósulhasson,
szinte kötelező, hogy amennyire csak lehet, az értelmetekkel feloldjátok a
misztériumok ködös világát.
A tudati szabadság egy olyan ismereti nyitottság, amelyben örökös
fejlődés van. Az értelmetek az, amin keresztül az Isten bevilágítja
számotokra a járható utat, a lelkiismeretetek pedig az, ami e megvilágított
úton elindul az önmegvalósítás irányában. Abban az irányban, ahol a tudat
téved vagy le van fedve (pl. megszállottság), ott a lelkiismeret nem képes
tovább fejlődni! A lelkiismereti szabadság ellene mondhat az értelem által
előtárt téves iránynak. A lelkiismereti szabadság mindenek fölött áll,
vagyis a lelkiismeret képes az eltévedt tudatot felülbírálni, korrigálni, de a
tudat feladatát állapotszerűen átvenni nem képes. Nem is arra való!
Lelkiismeretetek a tudat által feltárt lehetséges utat próbálja a szívetekben
lévő érzelmi és akarati szándékkal megmotiválni, és először hitté, majd
cselekedetekké kovácsolni. Amennyiben téved a tudatotok, annyiban
csökken a hit ereje bennetek, így értelmes irány nélkül a lelkiismeret nem
képes fejlődni bennetek. A boldogság kereséseteknek tipikus mintája ez!
Ezért kell Hozzám, Jézushoz alakítanotok a gondolkodásotokat. Én
akarom bevilágítani a tudatotokat, mint egyetlen isteni erkölcsi norma. E
megvilágítás minden sugara azt közli felétek, hogy jónak kell lennetek
embertársaitokhoz! Nyilván nem tudom mindenkinek a tudatát azonos
4

szinten megvilágítani, de nem is ez a döntő. Boldogságotok azon múlik,
hogy amit megértettetek Belőlem, azt élővé tudjátok - e tenni az
életetekben. Tehát itt sem a tudat mélysége, hanem irányultsága a döntő!
Amíg a lelki fejlődéseteket az értelem által az Isten vezeti, addig azt a
lelkiismeretetek minden esetben jóváhagyja! Ugyanis Istenre
teremtettségetek nem az ismereteitekben, hanem az irányultságotokban
mutatkozik meg leginkább. A jóra való törekvés a józan értelemmel
átitatva. Ez az emberré válás útja!
2. Isten három formában nyilatkoztatta ki eddig önmagát. Az első a
teremtés, vagyis az általad kívülről is megtapasztalható világ, a második: a
sugalmazás a próféciák által, a harmadik: Isten megtestesülése Általam. A
negyedikre még egy kicsit várnod kell, amikor színről színre Előttem állsz,
minden torzító tudati és anyagi tartalom nélkül, és megtapasztalod azt, aki
valójában Vagyok! Ez a végső kinyilatkoztatás, amely minden zavaró
körülmény nélkül a teljességet képviseli. Itt már nem Útról, hanem célba
érkezésről, életről van szó, örök életről! Ha a földi életben sikerült a
tudatodat a szeretetre átformálni, ha a szíved szándékát sikerült a
tudatoddal megmotiválni, és e motivációt sikerült cselekedetekké
alakítani, vagyis összefoglalva: minden körülményben akartál tudatosan
jót cselekedni, akkor itt Előttem állva nem fogsz megijedni az
árnyékodtól! Nem, mert nem lesz árnyékod! Nem lehet abban sötétség,
akiben Én, Jézus élek! Tehát Isten végső kinyilatkoztatása a színről színre
látás, igaz ez akkor is, ha a Földön azt mondtam, hogy mindent átadtam
nektek. Hiszen Én is csak példabeszédekben, hasonlatokban tudtam
megközelítőleg elmagyarázni azt, amire nincs földi fogalom.
Tanításomban, cselekedeteimben azonban a szeretet tartalmát
teljességében elétek éltem, ebből mindenki kiolvashatja, ha akarja,
hogy mit kell értenetek a szeretet szó alatt. Nem is mondhattam a földi
életem összegzéseként mást nektek, mint azt, hogy ebben Engem
kövessetek: "úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek benneteket."
A Föld szerepénél fogva alkalmatlan arra, hogy végső kinyilatkoztatást el
tudjon hordozni. A Föld nem az állandóság világa, ezért csak eszközként
kínálhatja magát, ha a használója Engem szolgál, és ebben az esetben
valóban vezetésről, lelki vezetésről lehet szó! Az Isten részéről a Hang
könyvek a mai kor emberének a mai kor nyelvezetén sugalmazott módon
íródott lelki vezetése. E vezetettség leginkább egyéni és személyre szabott,
de tartalmazhat közösséget építő iránymutatásokat is.
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3. A Hang-közösség valóban iskolát alapított azáltal, hogy olyan
tartalomra építette fel Isten és ember kapcsolatát Lelkem irányítása által,
ami az egész világon egyedülálló! Párbeszédet folytatni az Istennel, ma
még közöttetek is kuriózum! Tabukból és misztériumokból álló falak
dőltek le azáltal, hogy közösségi szinten hitté és gyakorlattá
kovácsolódhatott az ember és az Isten legtermészetesebb igénye, az, hogy
a Teremtő és teremtménye egymással újra szót értsen. Nem csak
jelekben, nem csak álmokban, nem csak csodákban, nem csak
közvetítőkkel, hanem egymás között, élő gondolatban, most, a jelenben.
Ez pedig nem más, mint a párbeszéd formában elmondott ima. Ha akarod,
ha hiszed, akkor fel tudom használni gondolataidat arra, hogy megtöltsem
őket Istentől jövő szeretettartalommal. Mivel Én nem személyválogató, de
szerepeket kiosztó Isten vagyok, ezért természetes, hogy a Velem való
párbeszédre mindenkit meghívok. A párbeszédima több, mint
üzenetátadás! A párbeszédima élő dialógus az Isten és az Ő teremtménye
között. Tehát a bennetek megszólaló Hangom valóban egy személyre
szóló lelki vezetés, nem pedig külső információáramoltatás erkölcsi
színezettel. Ha az általatok közvetített Hangom bennetek mégis torzul,
akkor torzultságát nem az ismeretetek hiányától, hanem a lezártságotoktól
vagy a rossz szándékotoktól kapja. A Szentlélek tüze és a pokol tüze csak
kevesek számára különböztethető meg. Közösségetek valóban prófétai
lelkületet is hordozó iskola, mert a személyre szóló lelki vezetés mellett
képes olyan égi üzenetet is közvetíteni, amilyet a próféták tettek népük
vezetése érdekében. A lelkiismeretetekben megszólaló Hangom által
akarlak személyesen is és közösségileg is hazavezetni benneteket. E
vezetésben kérjétek bátran egymás segítségét, mert az is igaz, hogy saját
problémátok meglátásához a párbeszédimában sincs mindig kellő
távlatotok. Az a jó, ha egymást kölcsönösen kéritek meg arra, hogy
párbeszédimában lelki vezetést vállaljon értetek, mert így mindnyájan
bekapcsolódhattok abba a benső megtapasztalásba, hogy valóban Én
vezetlek benneteket.
4. Amíg valami hasonló, de nem ugyanaz, addig alkalmas arra, hogy új
információkat hordozzon, vagyis az értelem más - más szintjén fejtse ki
hatását. Teremtett világomban ezért nem ismétli semmi sem tökéletesen
önmagát, vagyis semmiből sincs kettő! Értelmetlensége az egyforma
dolgoknak lenne! A hasonlóság az mindig a felszínen tűnik annak, ahogy
haladsz a mélybe, úgy válik egyre nyilvánvalóbbá a különbség.
Szükségesek a hasonló megközelítések a befogadó részéről is, és
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szükségesek a közlő részéről is. Amíg valaki nem tudja elmagyarázni,
hogy mit akar, addig nehéz őt megérteni. Megérteni és elmagyarázni is
csak úgy lehet valamit, ha az ember hasonlatot használ. Ha azt látod, hogy
válaszaidban ismételni kell önmagad, akkor nem csak arról van szó, hogy
sokadszor találkozol hasonló kérdéssel, hanem az is nagyon valószínű,
hogy nem tudtad eléggé megragadni a kérdező lelki mélységét,
problémáját. Természetesen egész másról van szó akkor, ha azt éled meg,
hogy ki akarnak használni, próbára akarnak tenni. Ilyenkor válaszolnod
sem kell!
5. Nem is kaphattad volna meg e szerepet, ha nem törekednél arra, hogy
felvállald önmagad. Nem csak tisztában vagy a követendő igazsággal, de
ezt bátran képviseled is. A tévedhetetlenség megöli a nyitottságot, így
megöli az alázatot is. Mivel Isten nem báboknak teremtett benneteket,
hanem szabad szellemi lényeknek, ezért minden szellemi közlés, az is, ami
az Istentől jön, a médium tudati és lelkiismereti szűrőjén megy át, ezért a
médium nem tudja megtenni azt, hogy önmagát ne fogalmazza bele az
üzenetbe. Nem is célja ez az Istennek! Az Isten az mindig a valóságot
közli, tehát azt, ami van! A tudatotok bontja ezt igazságra, olyanra,
amilyen Isten a ti látásotokban él! Ezért a közlésben felmerülő tévedésért
mindig a médium a felelős! Egyedül az Isten az, aki tévedhetetlen! Ez
akkor is igaz, ha a médium a szellemvilág játékszerévé válik, és nem
használja a józan eszét, nem súlyoz a lelkiismeretével, hanem csak
gépiesen írja azt, amit a szellemvilágból közölni akarnak általa. Mivel
nagyon sok lelki hasonlóság fedezhető fel közted és volt médiumom
között, ezért számodra valóban nagyon fontos, hogy e feladatban is
megtaláld magad, hogy önmagad legyél! Ehhez türelemre és sok időre van
szükséged. Minden változás és változtatás a megszokott rendet átformálja,
de ez mindaddig a javadra válik, amíg tartalmilag az evangélium talaján
állsz! A te személyes feladatod az, hogy segítsd közösségivé tenni azt az
égi törekvést, hogy Minden, ami épít, buzdít és vígasztal, és az
evangéliumok tanításával igazolható, azt Én, Jézus mondom nektek!
Mert ennek megvalósulása kizárólag rajtatok, a befogadókon áll!
Közösségetek, mivel a lelkiismereti szabadság birtokában van, vagyis
döntésetek legmagasabb fóruma a lelkiismeretetek, alázattal és hittel képes
e kapcsolat megteremtésére. E kapcsolat bensőséges megteremtésére való
a párbeszédima, amelyet már az első Hang-könyvben a Velem való
találkozás eszközéül kínáltam nektek. Ne gondolkozzatok központi
tekintélyelvűségben! A gondolkodásotok átalakítása, a szívetek
7

szándékának tisztogatása fogja feltárni előttetek személyes, Istennel való
kapcsolatotok mélységét, szépségét és nagyszerűségét. Ebben szeretnélek
benneteket vezetni, hogy már itt a Földön megélhessétek a hazataláltság
örömét, az Égi Békét a Földön.
6. Drága Barátom!
Magad sem gondoltad volna, hogy amikor kilenc évvel ezelőtt
megszólítottál Engem, egyszer majd téged kérlek meg arra, hogy
emberhalász munkámban munkatársam légy! Személyes problémáiddal
kapcsolatban mindössze egy levelet küldtél el Nekem, és egyetlen
kérdésre kerested a választ. Azt kérdezted Tőlem, hogy elfogadlak-e
téged? Mert ha igen, akkor viszont tanítsalak meg mindenre, amit a
szeretetről tudni kell. Nem csak örömmel fogadtalak, de tanítványommá
fogadtalak, és áldásommal már akkor lepecsételtelek arra a szerepre,
amelyet ma élsz, és lepecsételtem azokat is, akik melletted felvállalnak
Engem! Megerősítelek téged e munkádban és erkölcsi törekvésedben, és
megerősítem mindazokat, akik veled együtt az univerzális hit talaján állva
vállalják azt, hogy nem válnak soha senkinek az ellenségévé, vagyis
minden körülmények között szeretnek, adnak! Aki állhatatosan erre
törekszik, az megértette az Örömhír és a Hangom üzenetét!
Megáldalak téged, és megáldom az Égi Béke a Földön közösséget
LELKEM MEGÚJÍTÓ EREJÉVEL!"
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Kérdező: EGY ÁLOMRÓL KÉRDEZEM A HANG-OT!
HANG:" Drága Gyermekem!
Álmod arról, az Általam megjövendölt utolsó időkben bekövetkező
valóságról beszél, amikor az anyagvilág elmúlik, mert elveszíti tanítói
szerepét. Igen, elveszíti, mert nem lesznek jelentkezők az Általam
bemutatott szeretet megtanulására. Az anyagvilág arra való, hogy tükör
által homályban, vagyis az Istent nem látva - de Engem hittel a szívetekbe
befogadva - le tudjatok mondani az anyagvilág által kínált boldogságról,
azért hogy el tudjátok fogadni a Mennyország által kínált boldogságot. Így
is mondhatnám, hogy a mulandóságból a Belém vetett hit erejével át kell
építkeznetek az örökkévalóságba. Ez pedig csak úgy tud megvalósulni,
hogy amennyire mered elengedni az egyiket, annyira tudod birtokolni a
másikat. A kettőt együtt célként senki nem tudja megvalósítani, nem, mert
két úrnak nem lehet szolgálni. Nem lehet szolgálni Istennek és a
mammonnak is. Te ezt nagyon jól tudod és éled, ezért lelked aranyba
öltözött, mert az életed visszavonhatatlanul az Enyém!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

2
Kérdező: BOLDOG CSALÁDI ÉLETET SZERETNÉK ÉLNI!
HANG: "Drága Gyermekem!
Még mindig ott keresed a boldogságot, ahol nincsen! Többszöri
csalódás és próbálkozás után sem értitek meg, hogy nem a másikra vetített
szerelmes kép, nem a túlfűtött érzelem az, ami boldoggá tesz benneteket,
hanem a Velem átgondolt, a Hozzám igazított józan élet. Mindenki
csalódni fog, ha a boldogságát mástól, és nem Tőlem, Jézustól várja. Nem
egymás képére, hanem az Isten képére lettetek teremtve! Minden ember
vagy Belőlem a leszületett Istenből él, vagy nem él Belőlem, de akkor
tudnia kell, hogy szellemileg halott. Engedd, hogy első legyek az
életedben, és Én, Jézus megígérem, hogy botlásaidat, félreértelmezett
szeretet-gondolataidat kiigazítom, hogy a továbbiakban ne csalódásként,
hanem erőforrásként éld meg társkapcsolataidat.
MEGÁLDALAK!"

3
Kérdező: KARMIKUS SORSOM A SZOLGÁLAT?
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1. Visszatérő álmomról kérdezem Jézust.
2. Karmikus sorsom az, hogy szolgáljak az emberek között?
3. Férjem a lányom helyett halt meg?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Álmod arról a képességedről szól, amely megvéd téged azoktól a
kísértő által indított támadásoktól, amelyekben a szeretetlen világ rád
akarja erőltetni az akaratát. A Belém vetett hited az, ami ilyenkor egy
időre megment. Azért mondom, hogy egy időre, mert te is tudod azt, hogy
nem a menekülés, hanem a szembesülés a megoldás!
2. Nemcsak karmikus sorsod, hanem emberi, felebaráti kötelességed is,
hogy segíts környezeteden, ahol erre alkalmad nyílik. Pont e
magatartásban rejlik szembesülésed lényege: mekkora áldozatot vagy
képes Értem hozni? Én, Jézus a legnagyobb áldozatot vállaltam, amit
ember és Isten megtehet értetek. Ebben is példát adtam nektek!
3. Szó nincs arról, hogy valaki meghalhat más valaki helyett! Csak arról
lehet szó, hogy valakiben akkora a szeretet, hogy az életét adja másokért.
A szeretetszolgálat pont erről szól! Minden áron szolgálva szeretni, még
az életetek árán is! Az anyagtestben élve ezt tettem Én is köztetek, és ezt a
magatartást várom el a tanítványaimtól is. A tanítványságnak ez az ára!
Egy röpke földi élet szeretetszolgálatban, hogy egy örökkévalóságon át a
Szentháromság szolgálhasson benneteket. Most is azt mondom, hogy
gyümölcséről ismerni meg a fát! Tehát szeress, és ezt mondd el az
életeddel! Én, Jézus egészen biztos, hogy veled leszek!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

4
Kérdező: KÉPESSÉGRŐL, ÁLMOKRÓL KÉRDEZEM A HANG-OT
1. Előre megérzek eseményeket. Ez minek köszönhető?
2. Két álomról kérek magyarázatot!
HANG:" Drága Barátom!
Az a képesség, amely benned felerősödött, segíthet neked abban, hogy
döntéseid megfontoltabbak, alaposabbak legyenek. Az, hogy előbb látsz rá
események történéseire, inkább plusz felelősséget ró rád, mint könnyítené
helyzetedet. Egy szempont, amire a továbbiakban nagyon kell figyelned,
az, hogy továbbra is a forrást, vagyis Engem, Jézust nézz, ne a
következményeket. Ha Rám figyelsz, akkor a következmények
megtanítanak téged egy olyan tisztultabb látásmódra, amellyel nemcsak,
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az időt lépheted át, hanem a történéseket is pozitív irányban
befolyásolhatod.
2. Álmod egyfajta feszültséggel terhelt szülői kapcsolatról szól, amelynek
feloldása még rád vár. A jelened részben a közös múltotokban
gyökeredzik, amin érdemes elgondolkodnod.
3. Azért álmodtad azt, hogy előttem vizsgázol, mert részben nagyon
szeretnél megfelelni Nekem, részben arra a feladatra akarlak felkészíteni,
amely alkalmassá tesz a jövőbe látás karizmájának elhordozásához. Amit
válaszoltál a kérdésemre, és amelyik mondat a Szentírásban kinagyítódott,
az így hangzott: Szeresd az Istent! Szeretettel kérlek, hogy képezd magad
közösségi tanulással, hogy hitben még jobban megerősödve minél jobban
a környezeted javára tudj válni!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HIT, a REMÉNY és a
SZERETET LELKÉVEL!"

5
Kérdező: IRÁNYTALAN VAGYOK!
1. Van-e áldás lányom életén?
2. Szeretnénk követni Isten akaratát!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Természetesen minden ember életén van áldás, sőt minden gyermekem
teremtettségénél fogva maga az élő áldás az egész világ számára! De
ennek kibontása kizárólag rajtatok áll! Aki megengedi, hogy benne éljek,
az éli ezt az áldást; akiben nem élhetek, az a vesztébe rohan! Ez alól nem
kivétel a lányod és egyetlen ember sem!
2. Iránytalan életedre természetesen Én, Jézus vagyok a megoldás, Én
vagyok az, aki minden reggel kimegyek az útkereszteződésekre, a
piacterekre, és magammal hívom az ott ácsorgókat a szőlőmbe dolgozni.
Most rajtad a sor. Téged is hívlak, kövess Engem, hogy tartalmatlan
életedet örök értékekkel tudjam megtölteni. Lelked jogos igényét
fogalmaztad meg leveledben, amikor a semmit a VAN-ra akarod
lecserélni. Köszönöm, hogy lányoddal követni akarsz Engem, vagyis Rám
akarjátok tenni az életeteket. Ennek feltétlen feltétele az, hogy Engem
tanulni kell, és Engem képviselni kell! Tanulni az Istent csak ÉLŐ
közösségben lehet, tanúságot tenni a tanultakról pedig a világban kell. Ha
ezt a munkát vállaljátok, akkor lelketek olyan csodát fog megélni, mint
amilyet a fészkében ülő kismadár megél, amikor megtanul repülni, és
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megtapasztalja a végtelen szabadságot. E munkában bátran kérjétek
médiumom segítségét!
Nagyon szeretlek, és megáldalak benneteket az ÉLŐ HIT
LELKÉVEL!"

6
Kérdező: RÁM TELEPEDETT A GONOSZ! HOGYAN SZABADULJAK MEG TŐLE?
HANG: "Drága Gyermekem!
Lelked nyitottsága tette lehetővé azt a szituációt, hogy az ördög
megkörnyékezzen, és az akaratát rád erőltesse! Nem ismersz Engem,
Jézust, ezért az az erkölcsi norma, amelyet életedben igyekszel
megvalósítani, felületet ad a kísértőnek, hogy tönkretegyen téged.
Kizárólag Velem oldhatod meg e súlyos problémádat, mert Én vagyok a
világon egyedül az, akiben a gonosznak semmije sincsen, ezért Én valóban
legyőztem a világot! Legyőztem, de nem harccal, nem csatazajjal, nem
égből jövő villámokkal, hanem imádsággal, szeretettel, alázattal,
szelídséggel, és az Én Atyámba vetett akkora hittel, amelyért a legnagyobb
áldozatot, a saját életemet is oda mertem adni! TŐLEM NEM AZ
ÖRDÖG VETTE EL AZ ÉLETEMET, ÉN ADTAM ODA! EZÉRT
GYŐZHETTEM LE ŐT! AZ ÖRDÖGNEK NEM A KERESZTRE
FESZÍTETT KRISZTUS KELLETT, HANEM AZ ÉLŐ, AKI
SZOLGÁLJA ŐT! A történetet tudod, nem őt választottam! Ezt azért
mondtam el, hogy ráláss arra, hogy az ördögnek létkérdés az, hogy
mindenkit és mindent tönkretegyen. Engemet is csak rövid időre hagyott
magamra. Mégsem közvetlen tőle szenvedtem, hanem attól kérges szívű
gondolkozástól, amely elzárta Előlem az enyéimet. Nem is kezdtem
mással nyilvános működésemet, mint avval a felszólítással, hogy
alakítsátok át gondolkozásmódotokat és higgyetek az örömhírben! Neked
is ugyanezt mondom, és bátorítalak, hogy nem vagy egyedül! Veled
vagyok, mert mérhetetlenül szeretlek, az életemnél is jobban, ezért az
erőm mindenkor a te rendelkezésedre áll. Minden esetben imában hívj
Engem, a te Jézusodat segítségül, hogy a Belém vetett hited által
tapasztalja meg az ördög, hogy nálad semmi keresnivalója! Nem buta az
ördög, hanem gonosz! Ha azt látja, hogy minden esetben, amikor
próbálkozik, te élő kapcsolatba kerülsz Velem, rádöbben arra, hogy veled
szemben többé tehetetlen, és elhagy téged. Higgy Bennem, és lelked
megtisztul! Ne arra tedd a hangsúlyt, hogy a gyertya hogyan ég, füstöl
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vagy nem füstöl, mert megint csak olyan rést nyitsz magadon, amely újabb
lehetőség a támadásra. Az a fontos, hogy a te életed gyertyája hogyan ég,
Én, Jézus vagyok-e benne az olaj vagy valami más, amihez Nekem semmi
közöm. Mert nem elég kisöpörni a szobát, hogy tiszta legyen, birtokba is
kell azt vennie annak, aki méltó gazdája tud lenni e megtisztult
helyiségnek. Add át Nekem e legbenső szobádat, és ÉN, Jézus
MEGSZABADÍTALAK! Ha Én élhetek benned, akkor oda csak az léphet
be, akit TE beengedsz! Áldásom teremtő erőt hordoz!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!
VESS KERESZTET!"

7
Kérdező: ARRA VÁGYOM, HOGY AMIKOR FELTESZEK EGY
KÉRDÉST, UTÁNA HANGOK FORMÁJÁBAN KAPJAM MEG A
VÁLASZT!
HANG: "Drága Gyermekem!
Én, Jézus is erre vágyom benned! De nem úgy, ahogy te gondolod,
hanem úgy, ahogy Én gondolom. Minden teremtett embernek van
lelkiismerete. Minden teremtett ember a lelkiismeretén keresztül tartozik
felelőséggel azért, amit képvisel. Minden emberben benne élek és szólok
hozzá a lelkiismeretén keresztül. Tehát nem vállalhatom át senki
felelősségét úgy, hogy a lelkiismeretén kívül akarom őt boldoggá tenni.
Nemcsak a szabadságától fosztanám meg az ilyen embert, tehát bábuvá
válna, hanem személyes boldogságának is az a záloga, hogy felismerései
által növekedjék a szeretetben, vagyis a hit által megtanulja visszaszeretni
az Istent. Mivel nem Én hagytalak el titeket, hanem ti hagytatok el Engem,
ezért külső utasításra képtelenség, hogy visszataláljatok Hozzám. Csak
belülről kifelé lehet megmotiválni és megvalósítani a szeretetet, mert amit
képviselsz, azzá válsz! Én nélkületek is tudom azt, hogy szeretni kell. Az
emberek többsége Rám hivatkozva is megfeledkezik erről. Mint ahogy
egy sötétben tartott rab nem lát, ha kivezetik a világosságra, úgy ti sem
látjátok meg a szeretet valódi tartalmát, ha nem fokozatosan, a
lelkiismeretetek vezetettsége által akarjátok a szeretetet az életetekben
megvalósítani. A ti feladatotok pontosan az, hogy megtisztítsátok a
lelkiismereteteket azoktól a rárakódott szennyeződésektől, amelyek
elfojtják a bennetek megszólalni akaró hangomat. Az egész földi élet
lényege nem más, mint a lelkiismeretetek megtisztítása, hogy Én és a
Mennyei Atya e megtisztított lelkekben öröklakást vehessünk. E
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lelkiismeret-megtisztításnak a módja: szeretni tanulni és szeretni tanítani,
úgy, ahogy ezt kétezer évvel ezelőtt ÚTKÉNT ÉS IGAZSÁGKÉNT rátok
hagytam!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"

8
Kérdező: BARÁTOM SOKAT ISZIK. HOGYAN TUDNÉK SEGÍTENI
NEKI, HOGY LESZOKJON AZ ITALRÓL?
HANG: " Drága Gyermekem!
Barátod azért iszik, mert önmaga elől menekül. Azt gondolja, hogy
boldogsága más magatartásától függ, ezért nagyon sajnálja magát. Nagyon
téved, ha azt hiszi, hogy lelki sérüléséért más hibáztatható. Az tény, hogy
bármilyen közösségben él valaki, ki van téve más emberek
szeretetlenségének. De mások szeretetlensége, meg nem értettsége nem
teheti tönkre senki életét. Nem, mert Én lennék a legszeretetlenebb, ha
másokra, és nem Magamra teremtettelek volna benneteket. Bennem nem
lehet csalódni, mindenki másban pedig egész biztos, hogy előbb-utóbb
csalódni fogtok. Ez csak idő kérdése. Hogy e csalódottság mekkora
sérülést okoz lelketekben, az attól függ, hogy kiben mennyire élhetek. Ha
barátod nem akar szóba állni Velem, akkor vajmi kevés az esélye arra,
hogy jellemében megerősödve át tudja lépni önmagát. Kilátástalan az a
kapcsolat, amely nem önálló, felelős, tudatos döntésre épül, hanem egy
beteg jellemre. A te egyértelműséged döntő e kapcsolatban, és addig ne
mondj végleges igent e kapcsolatra, míg barátod nem szabadult meg
megkötözöttségétől. Nem felelsz érte, de ha tudsz, gyógyulásában segíts
neki! Az őszinteség csodákra képes! Olyan benső gátakat szabadít fel,
amelyek ha megszűnnek, akkor egy tisztultabb, értékesebb látásmód tud
az ember szívében megfogalmazódni. Mivel betegségről van szó, a lélek
betegségéről, ezért bátran fordulj olyan szakemberhez vagy közösséghez,
ahol e betegséget gyökereiben kezelik. Ha barátod valóban meg akar
gyógyulni, vállalni fogja e kezelést. Ha nem vállalja, akkor tudd, hogy
téged sem képes felvállalni!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

9
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Kérdező: SZERETNÉM, HA JÉZUS NEKEM IS VÁLASZOLNA,
PEDIG TUDOM, HOGY A KÖNYVEKBEN ÉN IS MEGTALÁLOM A
VÁLASZT!
1. Hogyan viszonyuljak a politikához?
2. Müller Péter könyveiről szeretnék hallani!
3. Hogyan viszonyuljak a betegségemhez, a beteg emberekhez?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Úgy, ahogy Én, Jézus viszonyultam kétezer évvel ezelőtt: semmi közöm
nem volt hozzá!
2. Sem könyvről, sem személyekről nem adok véleményt. Csak konkrét
állításokat tudok az evangéliumi tanításom mérlegére tenni.
3. Fogadd el a betegségedet, és tanulj belőle. Tanuld meg azt, hogy mire
akar felkészíteni! Lelketeknek van egy olyan lezárt állapota, ahová a szó
nem jut be, csak a betegség által okozott szenvedés képes kapukat nyitni,
hogy hozzátok férjek. A többi beteg is ettől szenved. Szeresd őket, légy
hozzájuk irgalmas, és betegséged többé nem határoz meg! Hálát fogsz
adni érte!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"

10
Kérdező: HÁLA VAN A SZÍVEMBEN!
1. Hálás vagyok az Istennek az életemért!
2. Miért sírok, ha édesanyám szenvedésére gondolok?
3. Téged szeretnénk tanulni egy közösségben. Az Ó vagy az
Újszövetséget tanulmányozzuk?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szíved hálája fehérbe öltözteti lelked, mert tudod azt, hogy valójában az
a tied, amiért hálát tudsz adni. Az életedért adtál hálát, mert ajándéknak
éled meg, és ezzel nemcsak Nekem, a te Jézusodnak, hanem az egész
Mennyországnak mérhetetlen örömet szereztél. Nem volt hiábavaló az a
szeretetáldozat, amelyet értetek hoztam. A követni akarásotok, hálatelt
szívetek erről tesznek tanúbizonyságot. Köszönöm, hogy követted
hívásomat!
2. Azért sírsz, mert nem tudod magadnak megbocsátani, hogy nem
segíthettél neki. Bocsáss meg magadnak, NEM HAGYTAD EL ŐT! Ő
nagyon szeret téged, és mindenben segít neked, hogy földi életedben Rám
figyelj! Ne tégy magadra felesleges terheket! A szabadság képes, sőt
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igazán csak az képes arra, hogy elengedjétek a másikat. Ne kötözd
magadhoz édesanyádat alaptalan érzelmeiddel!
3. Aki Engem, Jézust akar tanulni, annak azokat a tanításaimat kell
elsősorban értelmeznie, amelyeket az evangéliumokban elmondtam, mert
ezekkel a tartalmakkal azonosítottam magam! Mindenkinek mondom, aki
olvassa e sorokat! Én a názáreti Jézus vagyok, a megtestesült Ige, a világ
világossága, az élet sója, a megjövendölt Szabadító! Vagy az Én tanításom
által tudtok ellene mondani a bűnnek, és üdvözültök, vagy másra
hallgattok, és elvesztek! Bármilyen prófétai, apostoli, tanítványi, médiumi
kinyilatkoztatás csak az általam elmondott igazság fényében nyer örök
értéket. Nem lehet engem, Jézust magyarázni, tanítani jézusi tartalom
nélkül! Az Én tanításom önmagában áll, és teremtő erőt hordoz! Nem
lehet az, hogy engem igazítsanak más tanításokhoz, és ne más tanításokat
igazítsanak hozzám! ÉN VAGYOK AZ ALFA ÉS AZ OMEGA, A
KEZDET ÉS A VÉG! ÁLTALAM VAN MINDEN, ÉS NÉLKÜLEM
SEMMI SINCSEN! Ki az hát, aki azt gondolja, hogy az örökkévalóságot
képes megmagyarázni a mulandósággal? Ki az, aki úgy gondolja, hogy
tanításom, amelyért az életemet adtam - és amire azt mondtam, hogy nem
magamtól mondom ezeket, hanem az én Atyám akaratát teljesítem -, nem
képviselnek olyan egészet, amely önmagában tartalmazza a szeretet
lényegét, vagyis a valóságos Istent? Én tudom a választ! Azok
gondolkoznak így, akikkel elhitették, hogy a Biblia minden szava igaz és
szent! Az Isten nem kerülhet ellentétbe önmagával! A pusztai kísértő a
Bibliára hivatkozva akarta azt, hogy mondjak le az örök életről, és
szolgáljam a mulandóságot úgy, ahogy a választott népem elgondolta
rólam. Csodával, erőszakkal, hatalommal! Aki nem rangsorol a Bibliában,
és nem az általam bemutatott, a szeretetlenséget is elviselő szeretetet
képviseli, az beleesik abba a csapdába - bármennyire jó szándékú is -,
amelyre Én az életem árán is nemet mondtam! Mindenki tehát, aki nem
Engem, Jézust tanul, hanem valaki mást, az ugyan fog tudni Rólam, de
nem fog tudni képviselni Engem! Még egyszer mondom tehát, minden
tanítás az Én tanításom fényében nyeri el valódi értékét!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

11
Kérdező: SZÓLJ HOZZÁM KÖZVETLENÜL IS URAM!
HANG:" Drága Gyermekem!
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Amikor párbeszéd-imában Hozzám fordulsz, és kibontod előttem
szíved virágait, akkor minden esetben szólok hozzád, válaszolok
szavaidra. Nincs meg nem hallgatott ima, csak meg nem hallgatott válasz
létezik. Nem hiszitek el, hogy Én, Jézus nem a rendkívüliségekben, hanem
a lelkiismeretetekben vagyok állandóan jelen. Hiába mondanék bármit,
amit úgy mond kívülről, a lelkiismeretetektől megkülönböztethető módon
hallanátok, akkor sem tudnátok az életeteket szebbé tenni, mert nem
vagytok olyan tisztult látásmódban, amely által meg tudnátok
különböztetni azt, hogy ki szól hozzátok. A Szétdobáló vagy Én, Jézus!
Az nagyon komolytalan érv és hamis tanítás, ha az általatok hallott
hangnak azért hisztek, mert azt állítja magáról, hogy ő Jézus vagy
valamilyen magas rangú vezető! A Szétdobáló, a Diabolosz téged is
tönkre akar tenni! Honnan tudod, hogy nem ő az, aki sugdosni akar a
füledbe, és csak arra vár, hogy Te - tapasztalatok híján - ebbe az irányba
megnyisd a lelkedet? Ne kísértsétek az Istent, mert az ördög rabságába
kerültök. Amíg valakinek nem adtam meg a lelkek megkülönböztetésének
karizmáját, addig nem kész arra, hogy médiumi tanításokat tegyen a
lelkiismerete mérlegére! Nem, mert e karizma a lelkiismeret
megtisztításának következménye! Nem vagytok bábuk, ezért
szabadságotokat semmilyen körülmények között nem lépem át, de
felelősséget sem vállalok hiszékenységetek miatt! Én, Jézus akkor
szeretlek helyesen, ha nem kívülről utasítalak benneteket, hanem a
lelkiismereteteken keresztül vezetlek titeket! Igen, mert ennek
megvalósulása kívánja meg azt a gondolkodó, jó szándékú partnerséget,
amelyre teremtve lettetek. Hidd el, sok szenvedést megspórolsz
magadnak, ha nem engedelmeskedni akarsz, hanem a szívedre, értelmedre
hallgatva Engem, a te Jézusodat követni!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

12
Kérdező. MILYEN KARIZMÁM VAN?
HANG: "Drága Gyermekem!
A karizma nem más, mint az Isten által megtisztított és felerősített
képesség mások szolgálatára. Ha elgondolkoztál volna azon, hogy mi az a
képességed és mi az a terület, amelyen keresztül leginkább tudod a
környezeted javát szolgálni, akkor nem várnál Tőlem olyan választ, amely
kívülről helyez bele téged egy olyan feladatba, amelynek - mivel Én
mondtam - ha törik, ha szakad, minden áron meg akarsz felelni! Ne a
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karizmának akarj megfelelni, hanem továbbra is Nekem, a te Jézusodnak,
és meglátod olyan egyértelműen fogod képviselni feladatodat, hogy
előtted is és környezeted előtt is karizmád világos lesz! Nőj bele a
feladatba, és ne erőltesd magadra! Minden karizma egyik alappillére a
józanság.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!"

13
Kérdező: PÁROM NEM ÁLL MELLETTEM!
1. Miért nem jön a férjem velünk, a családjával, a vasárnapi
szentmisére?
2. Miért iszik sokat a férjem?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Férjed, bár szenved attól a magatartástól, amelyet képvisel, mégsem
akar rajta változtatni. Nem, mert nem fogadott el Engem, Jézust a
szívében. Ha elfogadott volna, akkor tudná, hogy Mellettem és a családja
mellett lenne a helye! Ellenszenve a vallásosság iránt mélyről fakad, mert
nem tudja azt, hogy Én, Jézus nem a vallásosokat, hanem a hitből élőket
jöttem megmenteni. Akkor tudsz segíteni társadnak, hogy e bezártságából
kilépjen, ha hitedet nem a különbözőségre, hanem az egyezőségre teszed.
A Bennem való hited társad előtt erényként, értékként fogalmazódjon
meg, és ne elválasszon, hanem összekössön titeket! Én, Jézus e
munkádban feltétlenül veled leszek, az erőmet adom hozzá, mert aki
neked a férjed, az Nekem a gyermekem. Akkor is, ha ő erre nem lát rá.
Megjegyzem, hogy az Úr napját nemcsak szertartással, hanem jó
cselekedetekkel, vagyis magatartással is meg lehet szentelni.
2. Őt kellene megkérdezned, hogy a fent említett problémáin kívül mi az,
amit lelkében nem képes feldolgozni. Férjed nem gonosz ember, csak
megtévedt! Nem hiszi még azt, hogy önmaga elől örökké nem
menekülhet. Egyszer szembe kell néznie avval, amit képvisel, és egy jobb,
értelmesebb értékrendet kell felállítania az életében! Erőtlensége a hit
hiányából fakad. Segíts neki ebben addig, amíg lehetőséged van rá! Az
okosság és az óvatosság két olyan eszköz legyen a kezedben, amely
megvéd benneteket attól, hogy átlépjétek egymás szabadságkörét!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
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Kérdező: VÁLSÁGBAN VAN A HÁZASSÁGOM!
HANG:" Drága Gyermekem!
Amikor valaki azt gondolja, hogy a társa csak akkor fogja szeretni, ha
megfelel neki, akkor ez előbb-utóbb oda fog vezetni, hogy egy napon
rádöbben arra, hogy jól rászedték. Egészen biztos, hogy ki lesztek
használva, nem báránnyá, hanem birkává váltok, mert aki lemond az
önbecsüléséről, az gyakorlatilag kihasználtatja magát! Igen, mert e
megfelelni akarás abból áll, hogy becsukott szemmel asszisztáltok a másik
önző iránytalanságához! A szemeteket pedig azért csukjátok be, úgymond
a békesség kedvéért, hogy felmentsétek magatokat a bűnrészesség vádja
alól! Kemény szavak ezek Gyermekem, de mivel nagyon szeretlek, és
nagyon szeretném, hogy Nekem, Jézusnak akarj mindenáron megfelelni,
ezért akkor szeretlek helyesen, ha kategorikusan kijelentem, hogy egy
bűnnel terhelt kapcsolatban élsz. Ezt a kapcsolatot tovább így felvállalnod
nem szabad! A forrásból meríts erőt, vagyis a tanításomra figyelj, és ne a
következményektől félj! Gyermekeid figyelnek reád, és helyes
önbecsülésük kifejlődése azon az erkölcsi mintán áll, amit képviselsz.
Férjed elhagyott téged, és hűtlensége meghiúsította azt a szándékot, amely
megszentel minden házasságot, azt, hogy egymást közelebb vezessétek az
Istenhez. Egyéni érdeke fontosabb számára, mint az, hogy társad legyen az
üdvösségben. Egyedül maradtál az úton, de az ÚT veled van örökké!
Bennem nem csalódhatsz, bízzál Gyermekem! Tedd életed fókuszába az
első parancsolatot, és meglátod, mint egyetlen báránykámat a nyakamba
veszlek, és el nem engedlek soha többé. Köszönöm, hogy megosztottad
Velem a fájdalmadat, és ha hallgatsz Rám, akkor a te gondod ezentúl az
Én gondom is.
Nagyon szeretlek, és MEGÁLDALAK, hogy TUDJ
MELLETTEM DÖNTENI!"
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Kérdező: FÉRJEM MÁSKÉNT GONDOLKOZIK!
1. Jelenlegi férjem nem támogatja első házasságból született nagykorú
fiamat!
HANG:" Drága Gyermekem!
Leveledben valóban jól mondod, hogy a te fiad az valójában az Én
fiam, és te csak neveled addig, míg ezt szükségesnek látod. Mivel van
férjed, és nem gyermekednek, hanem neki fogadtál örök hűséget, ezért
nagykorú gyermeked támogatását, nevelésének mértékét férjeddel közös
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feladatként kell megfogalmaznod. Ne légy megkötözve gyermekeddel!
Tanulmányai, jövője a saját kezében van, és ha életének Én lehetek a
vezérlő csillaga, akkor nagyon hatékonyan tudok segíteni abban, ami az ő
javát szolgálja. Természetesen te is segítsd gyermekedet, elsősorban olyan
dolgokkal, amelyek döntési készségét, és e döntésekért vállalt
felelősségtudatát erősítik; de férjed véleményét semmilyen formában nem
kerülheted ki! Nem jól szeret az, aki az egyik emberi kapcsolatot
megpróbálja kijátszani a másik ember látszólagos előnyeiért. Pedig a két
irányú megfelelni akarás mindig ilyen következményekkel jár. Ne félj az
élet nehézségeitől! A földi élet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat, és
ez alól nem kivétel senki sem. Komolyan fel sem merülhet benned az a
kérdés, hogy kit kell választanod.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
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Kérdező: BIZONYTALAN VAGYOK!
1. Meghalt fiam jelenleg hol van?
2. Újjászülettem?
3. A párbeszédimát nem nagyon tudom gyakorolni!
HANG:" Drága gyermekem!
1. Fiad a szellemvilágban készül arra az elhatározásra, hogy újabb
leszületést vállaljon a földi életben. E döntéséhez angyalaim minden
segítséget megadnak neki.
2. Újjászületésed folyamatban van! Kérd mindennap Szentlelkemet, hogy
vágyad mielőbb valósággá váljon!
3. A párbeszédimád, hited próbája. Ha elhiszed, hogy azok a gondolatok,
amelyek építenek, buzdítanak és vígasztalnak, Tőlem, a te Jézusodtól
vannak, akkor nagyon hatékonyan tudlak a benső békéd megtalálásához
hozzásegíteni. Az első Hang-könyvben megjelent tanításom a
párbeszédimáról pont erre a bensőséges kapcsolatra akar benneteket
megtanítani. Mindenkinek az a feladata, hogy lelkiismeretét megtisztítva a
zavaró, félrevezető tanításoktól,
Hozzám,
Jézushoz
igazítsa
gondolkodását. Már gondolataid megszületésekor veled vagyok, ha
őszintén Hozzám fordulsz imáidban. Én látok a szívekben is. Még ki sem
gondolod gondolataidat, és Én már régen tudom azt, hogy mit szeretnél
Tőlem. A válaszom pedig mindig békét ad! Azok a gondolataid, amelyek
e benső békédet megteremtik, Tőlem, a te Jézusodtól vannak. Csak higgy
benne!
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Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

17
Kérdező: MIT MONDANAK A CSILLAGOK ÁLLÁSAI?
HANG: "Drága Gyermekem!
A jóslás nem tartozik az Én hatáskörömbe! Az utazásoddal kapcsolatos
döntésed személyes felelősséged hatáskörébe tartozik. Ha segíteni akarsz
másokon, mindig számíthatsz segítségemre, de azt neked kell eldönteni,
hogy hol és milyen mértékben akarod ezt a munkát felvállalni. Az biztos,
hogy nem Lelkem az, aki téged arra indít, hogy Amerikába utazz, a világ
egyik leggazdagabb városába dolgozni. Környezetedben számtalan olyan
ember él, aki hálás lenne, ha feléjük fordulnál. Mivel Hozzám, Jézushoz
fordultál tanácsért, ezért neked sem mondhatok mást, mint mindenkinek,
hogy aki elveszti értem a lelkét, megnyeri azt!
Nagyon szeretlek, és MEGÁLDALAK!"
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Kérdező: MEDDIG KELL MÉG TŰRNÖM ALKOHOLISTA FIAM
ZÜLLÖTT ÉLETÉT?
HANG:" Drága Gyermekem!
Bizony nagyon nehéz együtt élni olyan sérült emberrel, akinek nincs
önkontrollja, ezért felelős döntéssel sem tud élni. A megszállottság egy
formája ez, amelytől önerőből szinte képtelenség megszabadulni. Mivel te
az Én gyermekem vagy, hiszen már régen Nekem adtad az életedet, ezért
te el tudod hordozni azokat a nehézségeket, amelyek alatt mások talán
összeroppantak volna. Ne hagyd őt magára, hanem keress mellé olyan
szakembert, aki kellő felkészültséggel el tudja látni! Kérd mindennap az
erőmet, hogy határozottan nemet tudj mondani minden olyan kísérletnek,
amely a szabadságodat akarja szétrombolni. Nagyon fontos az, hogy
pszichésen beteg embert nem lehet egészségesként kezelni, pontosan az
önpusztító, felelőtlen magatartása miatt. Ne elnéző légy vele szemben,
hanem határozott! Ha így teszel, jobban fog hallgatni rád. De azt is tudnod
kell, hogy önmagától sem te, sem más ember nem tudja megmenteni. Saját
benső döntésének következménye az, ha elembertelenedik. Az ebből való
kilépés is benső döntésén múlik. E döntés meghozatalában és
megvalósításában
van
szüksége
megértő emberi segítségre.
Erőfeszítésedet áldásom kíséri addig, amíg meg tudod őrizni fiaddal
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szemben a szabadságodat. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a te
akaratodnak kell érvényesülni a saját életteredben. Ha ennek erőszakkal
ellene mond, akkor nem tudsz rajta segíteni.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a SZERETET LELKÉVEL!"
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Kérdező: FÁJ A FEJEM!
1. Nem tudom, hogy miért fáj a fejem állandóan.
2. Isten áldását kérem házasságomra!
HANG:" Drága Gyermekem!
1. Fejfájásod részben öröklött fizikai adottságod, részben e mellé szerzett
újabb egészségügyi problémáid miatt van. Fordulj szakemberhez, és
változtass gondolkodásmódodon, hogy változtatni tudj az életmódodon!
2. Minden szeretetkapcsolat áldásomat hordozza. A szeretetben megélt
házasság a személyes szabadságra és a Nekem adott hűségre épül. A
szabadság a házasságban azt jelenti, hogy nem egymás tulajdonai, hanem
egymás ajándékai vagytok; a hűség pedig azt, hogy mind kettőtök életében
Én, Jézus vagyok az első. Tehát nem egymást, hanem Engem követtek
azon az úton, amellyel azonosítottam Magam. Ha társaddal vállalod e
tudatos munkát Értem, akkor házasságodban egy irányba fogtok haladni
avval a benső meggyőződéssel, hogy aki hűséges a boldogító Istenhez, az
nem lehet hűtlen az Istentől kapott csodálatos ajándékhoz sem.
MEGÁLDALAK BENNETEKET AZ ÖRÖK HŰSÉG LELKÉVEL!
FOGJÁTOK MEG EGYMÁS KEZÉT, ÉS CSÓKOLJÁTOK MEG
EGYMÁST!
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Kérdező: SEGÍTHETEK-E LÁNYOMNAK ABBAN A TÖREKVÉSÉBEN, AMIVEL NEM ÉRTEK EGYET?
HANG: "Drága Gyermekem!
Akkor válnál bűnrészessé, ha lelkiismereted ellen tennél. Nagyon
helyesen teszed, ha olyan ügyet nem támogatsz, amivel nem értesz egyet.
A lányodnak való megfelelés ellene mondana lelkiismeretednek. Az, hogy
ki miben rászoruló, az a ti látásmódotokon fordul, függetlenül annak
jogosságától. Az általatok képviselt igazság döbbenetesen nagy dolog, de
az általatok képviselt irgalom még ennél is nagyobb! Ha lányodnak nem a
bűnét nézed, hanem azt, amiben rászorul az irgalmadra, tudni fogod, hogy
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mit tegyél. Kettejük döntése nem a te felelősséged. Gondolkozz el azon,
ha lányod helyében volnál, miben kérnéd mások segítségét!
Lelkiismereted nyugalmát megteremtetted avval, hogy egyértelműen
tudomásukra hoztad azt, hogy ellenzed kapcsolatukat. Felelősség téged e
tekintetben nem terhel. De tudnod kell azt is, hogy nem azért kell segíteni
a rászorulón, mert megérdemli! Nem! Hanem azért, mert jó az Isten és te
is erre a jóra törekszel. Ne feledd, eddig is és ezután is melletted állok!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az IRGALOM LELKÉVEL!"
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Tisztelt Asszonyom!
Arra kérem önt, hogy mielőtt kérdezne a Hang-tól, olvasson el előtte
pár Hang kötetet. E kötetek azért íródtak, hogy különböző olyan
problémákra, életkérdésekre adjanak választ, amelyek minden ember
életében előbb-utóbb egészen biztos, hogy megfogalmazódnak. A Hang
több mint 25 000 életkérdésre felelt már, és e válaszok gyűjteményei a
Hang-könyvek. Biztos vagyok benne, ha ezeket a válaszokat
tanulmányozza, kérdéseire javarészt megkapja a választ. Amennyiben
mégis marad még nyitott kérdése, bátran tegye fel, és azt én Jézus elé
viszem, Aki válaszolni fog rá. Kérem, hogy három kérdésnél többet ne
tegyen fel!
A levélcímen megrendelhetők a Hang könyvek is, amelyekből már 43
kötet megjelent. A kötetek ára darabonként 400 forint.
Tisztelettel:
Való Zénó
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Kérdező: KAPCSOLATOM VESZÉLYBEN VAN!
1. Mit tegyek társamért, hogy ne veszekedjen velem?
2."Az ember a teremtés koronája, ura minden teremtett lénynek"
kijelentés magyarázatát kérem!
HANG:" Drága Gyermekem!
1. Minél inkább meg akarsz felelni társadnak, annál inkább meg fogod
tapasztalni azt, hogy egyre nő közöttetek a távolság. Társad egy olyan
pszichikailag terhelt feladatot végez, amelyben nagyon ki van téve az ártó
erők hatásának. Nemcsak ki van téve, de ezek az erők formálják is őt. Ha
nem változtat látásmódján úgy fog járni, mint az a sebész, aki baltával
indul operálni, és csodálkozik azon, hogy senki nem kér a szolgálatából.
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Neki, aki léleksebésznek mondja magát, tudnia kellene, hogy az ordenáré
kiabálás nem tartozik a gyógyító terápiához. Életedet akkor fogod
békességben megélni, ha Engem, Jézust nem társad mellé fogsz helyezni,
hanem életed középpontjába. Az Én jelenlétem benned nem lehet társad
viselkedésének függvénye! Amíg társadat akarod magad mellé kötözni, és
nem Engem, addig csendben várakozok a szíved ajtajában!
2. A teremtett világban nincs még egy olyan lény, mint az ember, aki az
anyagvilágban a saját Teremtőjét is képes megölni. Erre csak az képes, aki
a teremtés koronájának, vagyis istennek képzeli magát. Az emberalatti
világ valóban azért van, hogy szolgálja az embert, és ezáltal szolgálja az
Istent. Az ember is azért van, hogy szolgálja teremtőjét azzal az eszközzel
is, amit anyagvilágnak neveztek. Az Istent szolgálni csak a másik ember
szolgálata által lehet. Azért adtam nektek ezt a világot, hogy megosszátok
a rászorulókkal. Mivel egyetlen szellemi lényt sem teremtettem bábunak,
ezért szabad döntéseteken áll, hogy mit kezdtek avval, amit Tőlem
kaptatok. Minden ember kivétel nélkül sérült természettel születik le a
Földre, ezért minden ember ezen a sérült természetén akar hol ösztönösen,
hol tudatosan változtatni. A cél az isteni természet megszerzése, amely az
istengyermekségre való teremtettségetek jogos öröksége. A baj ott szokott
elkezdődni, hogy e természet kijavítását egyetlen és önmagában téves úton
akarjátok megvalósítani, a tudás megszerzése által. A tudás, mint
állandóan bővülő ismeret nem tartozik az elrontott természetetekhez,
ugyanis a tudás nem erkölcsi kategória, hanem egyfajta látásmód
következménye. Ádám és Éva pont e tudás megszerzésére irányuló
törekvéssel fejezte ki elégedetlenségét avval, amit Tőlem, a Teremtőjétől
kapott. Nem csak az ördög a hibás, hogy hittek neki. A saját lelkük volt
nyitott arra, hogy egy olyan hatalomhoz jussanak a tudás által, ami
valójában nem is létezik. Nem hatalomhoz jutottak, hanem belebuktak,
mert a mindentudásra tett kísérlet mindig csúfos lelepleződéssel jár
szívetek szándékát illetően. Hamar kiderül, hogy van mit takargatni,
rejtegetni Előlem, Előlem az életet adó Teremtő Istenetek elől. Na nem
azért, mintha Én nem tudnám azt, amit ti tudtok, hanem azért, mert hamar
kiderül, hogy egészen másra akarjátok felhasználni a tudást, mint Én.
Ellenem és teremtményeim ellen. Igen, mert a mindentudásra tett minden
kísérlet arról a rejtett gőgről beszél, hogy ti jobb istenek lennétek, mint Én
vagyok. Ezek után ne csodálkozz azon, hogy a tudást megszerezni akaró
emberek világuralomra törnek, és közben mindent porig gyaláznak!
Természetesen ezt Rám, az Istenre hivatkozva teszik, hogy gonoszságuk
igazolva legyen. Ilyen álszent, természetellenes viselkedésre egyetlen állat
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sem képes. Nem beszélve arról a tényről, hogy azok az angyalaim, akik
soha nem fordultak Ellenem, a szeretet sokkal magasabb fokán állnak,
mint bármilyen anyagvilágban élő létező. Ha ez nem így lenne, akkor
képtelenek lennének nektek, a Földön iránytalanul tévelygő
gyermekeimnek segíteni. Aki koronát akar a fejére, az úgy szeressen a
Földön, ahogy Én szerettem, és tövisből fonva megkapja azoktól, akik úgy
gondolják magukról, hogy ők az isteni tudás felkent őrei. Ez az erőszakot
is elviselő szeretet az ára annak, hogy Én, Jézus tegyem fel az Értem
szenvedő fejére az örök élet koronáját. Nem a tudás adja vissza isteni
természeteteket, hanem a gyakorlatban megélt irgalmas szeretet! EHHEZ
ADOM MINDIG A BÖLCSESSÉGEMET!
Nagyon szeretlek, és megáldalak A SZABADSÁG LELKÉVEL!"
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Kérdező: HOL RONTOTTAM EL?
1. Az ártó erők álmomban utazásra visznek.
2. Segíts nekem, Uram!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ott rontottad el, hogy a hiszékenységed és a rendkívüliség felé hajló
vonzódásod eltakarta előled a szeretet valódi tartalmát. Ezen a Földön
senki nem kapott más szerepet, mint azt, hogy tanuljon meg szeretni, és
erről tegyen tanúságot a környezetében. Sajnos a lelkedet kinyitottad a
gonosz szellemvilág felé, elhitted azokat a hamis tartalmakat, amelyek
szép lassan, de biztosan eltávolítanak Tőlem. Az ördög döbbenetes
rafinériája az, hogy el tudja hitetni veletek, hogy az általam adott feladat
különbbé tesz benneteket a másik embertől. A feladat bűvköre csalt téged
is csapdába, mert nem ismered kellőképpen az evangéliumokban
elmondott tanításaimat. Ha ismernéd, akkor tudnád azt, hogy minden
általam adott szerepet a szelídség és az alázat kell hogy jellemezzen.
Neked lehetnek ellenségeid, de te nem lehetsz soha senkinek az ellensége!
Még az ördögnek sem!
2. Boldogan segítek neked életed rendbetételében. Számomra öröm, hogy
újra tanúságot tehetek előtted végtelen irgalmamról. Nyitottságodon, jó
szándékodon múlik minden! Tanuld meg azt, hogy csak önmagadért
felelsz másokkal szemben is. Ne azért segíts másokon, hogy boldoggá
tedd őket, hanem azért, hogy ezáltal te válj boldoggá! Minden ilyen
törekvést Lelkem irányít, és minden égi segítséget megkap, aki e munkát
felvállalja. Akit csak lehet, szeretni akarok általad, hogy amikor látják
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eszményi, szép tetteidet, dicsérjék az Isten végtelen jóságát! Hogy e
munkába tudatosan be tudj állni, keress magadnak egy olyan közösséget,
amelyet Lelkem vezet, hogy általad is szebbé tudjam tenni a világot.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"
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Kérdező: MEGERŐSÍTÉST KÉREK JÉZUSTÓL!
HANG: "Drága Gyermekem!
Viselkedésed, gondolkodásod sajnos nem elég egyértelmű, és ezt
környezeted megpróbálja kihasználni. Az ártó erők fokozottan hatnak rád,
ha erőtlenséged iránytalanságodban mutatkozik meg leginkább. Az, hogy
erőtlen vagy, nem baj, mert Én Jézus mindenkor megerősítelek, ha ezt
Tőlem kéred. De az iránytalanságod az nem az Én erőmön, hanem a te
látásmódodon múlik, és ezen változtatni csak egyedül te tudsz! Életed
mindennapjaiban szívem teljes szeretetével kínálom neked azokat a
lehetőségeket, amelyekkel értelmessé, békét adóvá teheted saját életed, és
közben mások számára is áldásommá válhatsz. Nagyon szeretném, ha
elhinnéd, hogy egyetlenem vagy, és senkit sem szeretek úgy ezen a
világon, mint téged. Lelkem tüze arra vár, hogy lelkedben fellobbanjon, és
öntudattal, felelőséggel képviseld azt az élő hitet, amelynek magja benned
is él. Hogy lelked tisztaszobája ne legyen az ördög játékszere, nagyon
komolyan kérlek, tartozz egy olyan hiteles közösséghez, ahol egész biztos,
hogy Isten-keresésedben, tanulásodban nem maradsz magadra! Ha nem
találsz ilyen közösséget, kérd médiumom segítségét!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
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Kérdező: HÁLA VAN A SZÍVEMBEN MINDENÉRT!
1. Segíts édesanyámon, Uram!
2. Mikor olvashatjuk a megígért tanulmányokat a Hang-könyvekben?
HANG: "Drága Barátom!
1. Édesanyád fájdalma az Én fájdalmam is. Vele élem át testi-lelki
megpróbáltatásait. Ha nem így lenne, egy pillanatig sem tudná elhordozni
gyötrelmeit. Betegségében is a karomban hordozom őt, és szíve békéje
azon áll, hogy képes-e ezt tudatosítani önmagában. Nagyon nehéz betegen
hálát adnotok a sorsotokért, de nem lehetetlen. Én, Jézus is el szerettem
volna kerülni a szenvedést, de nem lehetett! Még Nekem sem lehetett!
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Pedig nekem soha nem volt bűnöm, amiért bűnhődnöm kellett volna. Én
miattatok és értetek szenvedtem! E szenvedésből emelt keblére Engem az
Én szerető Atyám! Édesanyád sem szenved hiába! E betegség jelenleg hite
szakítópróbája, amelyben a Felém való hűsége pecsételődik le Lelkem
erejével. Adj hálát édesanyádért, hogy arra választottam őt, hogy benne
élhessek!
2. A megígért tanulmányok írására hamarosan sor kerül. Médiumom,
akinek a lelkiismeretére bíztam e tanulmányok megírását, tudatosan készül
erre a feladatra, és ha Lelkem indíttatását jól értelmezi, akkor meg is fogja
őket írni.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HIT, a REMÉNY és a SZERETET
LELKÉVEL!"
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Kérdező: NEM TALÁLOM A HELYEMET!
1. Mindenre kész vagyok, hogy Istenhez tartozzam!
2. Szeretnék egy hazugságtól, ármánykodástól mentes közösséghez
tartozni!
3. Nagyon szeretnék egy tisztességes, istenszerető lányt megismerni!
HANG: "Drága Barátom!
1. Szíved avval a csodával van tele, amelyet a nyolc boldogság első
boldogságaként mondtam el! Igen, csodának nevezem akkor is, ha te ettől
az állapottól szenvedsz. Értelmes, jó szándékú ember értelmetlenséget
sokáig nem képes tenni. Nem, mert nem tudja elhordozni a világ önző
hazugságát, amely önmagához hasonlóvá akar tenni minden embert. Te
már azt a csodát éled, hogy nem a bódultságban, a menekülésben keresed
a boldogságodat, hanem Nálam, Jézusnál. Kereső szíved megtalált Engem,
mert te valóban koldulod az Isten éltető Lelkét, a Vigasztalót, a
Megbocsátót, a Hazavezetőt! E tartalmak hiánya vezetett el téged
Hozzám, hogy Rám találva elcsendesedj, és megnyugodott lélekkel Felém
fordulj mindörökre! Nagyon régóta várok rád, és most megnyitottad
szíved kapuját, hogy beléphessek rajta! Az a bárányom vagy, aki nem
szégyell bégetni, amikor azt éli meg, hogy elveszett, és hiszed, tudod,
hogy gazdád eljön érted, nyakába vesz és hazavisz, mint megtalált
egyetlenjét. Többé ne mondd magad boldogtalannak, mert valódi életed
elkezdődött. Nem ígérek neked problémamentes életet, hisz az enyéim
élete állapotszerű áldozat, de azt megígérem neked, hogy életed minden
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pillanatában az egész Mennyországgal együtt veled leszek, amíg vállalod
azt, hogy vigyázol Rám.
2. Ilyen közösség nem létezik. Csak olyan közösségek léteznek, amelyek
erre törekednek. A földi világ nem a véglegesülés világa. A földi világ a
szándék világa, ahol kiderül, hogy kinek - kinek a szívében mi rejlik
legbelül. Minden szeretet alapja a jó szándék. Azt a jót kell
szándékolnotok a másik embernek, amit szeretnétek, hogy veletek is
megtegyenek! E jó szándék pedig abból fakad, hogy szeretitek az Istent.
Ezen a látásmódon áll minden szeretettörvény! A sátán mindig mindent el
fog követni a tekintetben, hogy a Földről az égbe vezető utat, vagyis a
tanításomat félremagyarázza. E kísértés alól senki sem kivétel. Tehát
üzembiztosan tévedni fogtok, és hogy tévedéseiteket mikor és mennyiben
fogjátok belátni, akkor és annyira szabadultok meg azoktól a
magatartásbeli negatívumoktól, amelyek megpróbálják tönkretenni saját
életeteket és a közösség életét is. De nem az a bűnös, akit megtévesztenek.
Bűnt az követ el, aki tudva és akarva tesz az általa meglátott jó ellen.
Tehát az, aki rossz szándékú! Az ilyen emberhez, közösséghez semmi
közöm, akkor sem, ha Rám hivatkoznak. Gyümölcseiről ismered meg
őket.
3. Én is nagyon szeretném, ha ilyen emberrel osztanád meg az életedet! De
ahhoz, hogy téged is ilyen embernek ismerjen meg a jövendőbelid, légy
kicsit türelmes, és tanulj Tőlem, hogy elhamarkodott választásodat ne
bánd meg, hanem egy egész földi életre szóljon!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HIT, a REMÉNY és a SZERETET
LELKÉVEL!"
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Kérdező: NAGYON SZOMORÚ VAGYOK!
1. Lányom 19 évesen meghalt. Miért csak ennyi ideig élhetett?
2. Férjemmel mindig úgy alakítottuk az életünket, hogy a gyerekek
álljanak a legfőbb helyen.
3. Mi az, amiért még élnünk kell?
HANG: Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus tisztában vagyok gyászotok, fájdalmatok mélységével, és
nagyon szeretném azt, hogy enyhülést kapjatok vigasztaló szavaim által.
Lányod, aki elsősorban az Én gyermekem, rövid földi életet választott
magának, mert szellemi fejlődése ezt így kívánta meg. Saját döntésének
következménye volt az is, hogy benneteket választott szüleinek a földi
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életében, mert az ő élete és a ti életetek egy ideje elválaszthatatlanul
összefonódik. Az ő távozása a családotokból e kapcsolatot nem
gyengítette, hanem még erősebbé formálta. Ezért élitek meg az ő hiányát
ily nagy szenvedéssel. Ha tudnátok azt, hogy egyetlen gyermek sem azért
születik családba, hogy boldoggá tegye szüleit, akkor azt is megértenétek,
hogy a boldogság forrása nem emberi személyhez kötött lelki tartalom.
Nem, mert az életetek szereplői a természetükkel együtt állandóan
változnak, ezért a boldogságotokat illetően nem tudnak elvárásaitoknak
megfelelni. Nem is dolga senkinek, hogy ezeknek az elvárásoknak
megfeleljen. Mi hát a megoldás? A boldogság nem más, mint a jó
birtoklása az elvesztés félelme nélkül. Egyetlen ilyen jó létezik: a JÓ
ISTEN! A Jó Isten birtoklása a záloga a ti személyes boldogságotoknak is.
Lányod már éli e mindent éltető csodát, mert már közvetlenül Belőlem, a
te Jézusodból él. Nagyon szomorítja őt is, hogy mélységes gyászotokkal
szinte kilátástalan helyzetbe hozzátok magatokat. Most ő szeretne
hozzátok szólni!
Drága Testvérkéim! Olyan dologért bánkódtok, ami nem is létezik. Ne
féljetek attól, ami velem történt, mert a halál nem más, mint egy nagy
felébredés. Felébredés egy olyan lezárt világból, ahol nagyon nehéz
meglátni az igazi értékeket. Bizony én is elrontottam sok mindent
köztetek, de mindezért egyedül én vagyok a felelős. Kérlek benneteket,
hogy ne vádoljátok magatokat semmilyen mulasztással. Másokat se
hibáztassatok, mert az ilyen irányú gondolatok csak még jobban
megkeserítik rövid földi életeteket! Itt a fény világában sem azt kérdezik,
hogy miért rontottam el, hanem azt, hogy mi az, amiben segíthetnének.
Kezd határozott késztetés megfogalmazódni bennem, hogy újabb földi
életet vállaljak, mert szükségem van még olyan megtapasztalásokra,
amelyeket csak a földi élet tud számomra biztosítani. Érzem, tudom, hogy
nem vagyok még kész arra a teljes életre, ami feltétele annak, hogy itt
maradhassak. Pedig nagyon csodálatos itt lenni! Itt mindenki az Isten
szeretetéből él. Ő úgy ragyog közöttünk, mint a Nap, és mégis azt érzem,
hogy az elhatározásom Általa egyre érik, erősödik. Azt is látom innen,
hogy ha folyton velem vagytok elfoglalva, akkor tudatotokban
elhomályosítom Őt, és nem tudja beragyogni szeretetre szomjazó
szíveteket. Higgyétek el, a halál tényleg nem rossz, rossz az, ha valaki élve
eltemeti magát bánatában! Oly sok mindent meg kell még élnetek, hogy el
tudjátok majd hordozni ezt a tiszta világot! Mindennél fontosabb az, hogy
megtanuljatok áldozatot hozni a másik emberért, úgy, ahogy ezt Jézus tette
annak idején. Mint tudjátok, a Földön Neki is meg kellett halnia, hogy itt,
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a Mennyországban örökké élhessen! Most búcsúzom tőletek szeretteim,
fordítsátok tekinteteteket az Úrra, és bízzatok Benne, mert Ő minden élet
forrása! Nagyon szeretlek benneteket, és éljetek szabadon, békében! Az Ő
áldása legyen veletek!
2. Férjeddel a továbbiakban igyekezz úgy alakítani az életedet, hogy Én,
Jézus legyek életetek középpontja! Bennem nem fogtok csalódni, ha
elhiszitek azt, hogy az élet a halállal kezdődik, és Én, Jézus az élet és a
halál ura vagyok!
3. Azért kell még a Földön élnetek, hogy megtaláljátok azt, amit eddig
még nem sikerült: a boldogságotokat. Ne emberben keressétek és főleg ne
vérkapcsolatban, hanem Bennem és a tanításomban! A kegyelmi kapcsolat
sokkal nagyobb szeretettartalmak elhordozására képes, mint bármely más
kapcsolat. Földi életetek értelmét csak áldozatos, értelmes kereső
munkával találjátok meg. Pontosan e munka tesz benneteket erkölcsileg
felelős öntudatos emberekké. Olyan emberekké váltok, amilyen
látásmódot képviseltek. Ennek a látásmódnak a megtalálásában,
kialakításában, elhordozásában minden segítséget mindenkor megkaptok
Tőlem. Én vagyok egyedül az, aki legyőztem a világot!
Nagyon szeretlek benneteket, és megáldalak titeket az ÉLŐ HIT
LELKÉVEL!"
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Kérdező: MINDENT KÖSZÖNÖK!
1. Hogyan tudnám meghalt édesapámmal felvenni a kapcsolatot?
2. Férjem szüleivel hogyan rendezzük a kapcsolatunkat?
3. Mi a célod velem, Uram?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Édesapáddal a kapcsolatot nem kell felvenned! Az igaz, hogy a halál a
szeretetkapcsolatot nem elvágja, hanem véglegesíti, de csak azoknál a
gyermekeimnél, akik értéknek élték meg embertársukat. Az is igaz, hogy e
véglegesülés csak földi viszonylatban mondható annak, ugyanis a
szeretetkapcsolatban véglegesülésről csak az irányát illetően lehet
beszélni, tartalmát illetően örökkön - örökké nő! Akik egy irányba
haladnak, azoknak nemcsak lehetőségük van arra, hogy találkozzanak,
hanem kikerülhetetlenül találkozni is fognak! E szeretetkapcsolatok olyan
lehetőségeket hordoznak a kapcsolatban résztvevők számára, amelyeken
keresztül egymásra gyakorolt személyes megtapasztalásaik kitörölhetetlen
nyomot hagynak bennük. Így az édesapád által képviselt szeretettartalmak
a te látásmódodon keresztül olyan benső bizonyossággá váltak benned,
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amelyek ma már természeted, személyiséged kitörölhetetlen részei. A
benne élő jót, amelyet értéknek fogadtál el, beépítetted az életedbe, így
amikor a jót képviseled, bizonyos értelemben édesapádat is képviseled.
Van egy közmondásotok, miszerint minden út Rómába vezet! Lefordítva,
vallási színezet nélkül ez így hangzik: minden jó szándékú gondolat,
cselekedet Hozzám, a te Jézusodhoz vezet, mert Én valóban előbb vagy
utóbb mindeneket magamhoz vonzok!
2. Minden valamirevaló párbeszéd alapja a jó szándék. Ha olyan
szándékkal közeledtek férjed szülei felé, ahol nem felelőst kerestek,
hanem megoldást a valós vagy vélt sérelmekre, akkor el tudjátok hordozni
azt az esetleges félreértelmezett szándékot is, amellyel benneteket illetnek.
Legyetek bátran kezdeményezők, hogy rajtatok ne múljon az a benső
béke, amely nélkül nincs igazán értékelhető kapcsolat! Lelketek békéje
múlhat azon, hogy önmagatokat átlépve békejobbot nyújtsatok annak,
akiről azt gondoljátok, hogy haragszik rátok! Ez kikerülhetetlen tartalom
minden olyan gyermekem számára, aki komolyan követni akar Engem.
/Mt 5;23-24./ Én, Jézus sokkal jobban örülök annak, ha egymással
békében éltek, mint bármekkora személyes ajándéknak. Igen, mert így
tudjátok kimutatni azt, hogy hallgatni akartok Rám akkor is, ha ezért az
emberek részéről megaláztatás a fizetség. Mert mindenki, aki
felmagasztalja magát, az megaláztatik, és mindenki, aki megalázza magát
értem, az felmagasztaltatik!3. Tanulj Tőlem, hogy környezetedet rajtad
keresztül is szeretni, vezetni tudjam. Tanulmányozd az evangéliumokat, a
KIO-t, a Hang-könyveket jézusi közösségben, és amit e tanulásban az
értelmeddel jónak látsz, azzal a szívedet itasd át és törekedj
megcselekedni.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"
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Kérdező: ŐRANGYALOKRÓL KÉRDEZEK.
1. Saját őrangyalom, gyermekem, barátom őrangyalának nevét
kérdezem.
2. Mit kell tennem, hogy segíthessem az őrangyalok munkáját?
3. Édesanyám halálával kapcsolatban kérdezem a Hang-ot?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Saját őrangyalod, gyermeked, barátod őrangyaláról egyelőre annyit kell
tudnod, hogy ők a Mennyek országának lakói, akik nagy örömmel,
odafigyeléssel teszik a dolgukat, vagyis tanítanak benneteket, vigyáznak
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rátok. Minden leszületett lélek, aki az Én Atyámnál tanult, vagyis
EMBERRÉ VÁLNI született a Földre, olyan égi kísérőt kap, és nem csak
a földi életére, aki Belőlem élve, mindig Rám tekintve vezet benneteket
azon az úton, amelyen a vállalt életfeladataitokat meg tudjátok valósítani.
Mint a tanítók az iskolákban, ők is abban segítenek, hogy az éppen
előttetek álló tanévet, földi életet, a lehető legjobban el tudjátok végezni,
meg tudjátok élni. Habár személyük változhat, halálotok után sem
hagynak benneteket magatokra, mindaddig veletek lesznek, amíg nem
véglegesültök a szeretetben, vagyis újjászületve, a földi halál után
öröklakást nem vesztek a Mennyországban. Ott már nem kell, hogy bárki
is fogja a kezeteket, Én leszek veletek! Addig is őrangyalodat hívd
szeretett testvérednek, e megszólítással nagy örömet szerzel neki. Ha
párbeszédimát kezdeményezel vele, válaszolni fog.
2. Akkor segíted őket, ha életedet Rám, Jézusra irányítod, és ezt megtöltöd
olyan tartalommal, amelyet Én képviseltem földi életemben. Az
őrangyalod dolgát olyan értelemben nem tudod megkönnyíteni, ahogyan
te gondolod. Nem, mert akármit teszel, a világ úgyis megpróbál
tönkretenni, félrevezetni téged. Ezért őrangyalodat megkímélni nem
tudod, inkább örömet szerezhetsz avval, hogy amit teszel, Értem teszed,
mert így nyer munkája igazi értelmet. Csak az általad meglátott jót képes
támogatni a még jobb irányába, de a te döntésednek nem mondhat ellen.
Ilyenkor lelkiismereteden keresztül próbál hatni az értelmedre, hogy olyan
irányba befolyásolja döntésedet, ami szívbékét eredményez. Ő soha nem
adja fel, mert nem ismeri azt a szót, hogy reménytelenség!
3. Édesanyád ideje lejárt. Ő döntött így, és őrzőangyala, aki mindvégig
vele volt, megerősítette őt az útra. Sem te, sem más nem lépheti át
édesanyád szabadságkörét, ezért neked valójában a döntését illetően nem
is volt tennivalód. Imádkozz érte, gondolj rá szeretettel, hogy a szívedben
megfogalmazott megértés erősítse őt további útján!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"
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Kérdező: BIZONYTALAN LETTEM!
1. Mi az oka annak, hogy néha nem tudom átélni a jelenlétedet, Uram?
2. Megélem-e ebben a földi testben a feltámadást Általad?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. 2. Az anyagvilág, bizonyos értelemben, egy lezárt világ. Nagyon nehéz
a földi élet megpróbáltatásai mellett ébren tartani lelketekben békét adó
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jelenlétemet. Főleg akkor nehéz ezt átélni, amikor nem a jelen, hanem a
múlt vagy a jövő az, ami meghatározza látásmódotokat. A múlt
kimagyarázza az időt, a jövő pedig félremagyarázza, és tartalma
nagyvonalúan mindig követhetetlenül ködbe vész. Pedig az idő, mint az
anyag tulajdonsága, értékelhetően csak a jelenben létezik. A múlt és a jövő
számotokra átfoghatatlan, a megtapasztalható világnak töredékét sem
látjátok át benne, ezért nemcsak tisztán eligazodni, de hatásai alól
mentesülni sem lehet. Kétezer évvel ezelőtt azért vállaltam földi életet,
hogy ne az időben, hanem Bennem higgyetek. Az örökkévalóságot hoztam
el nektek, vagyis az örök jelent, mert tanításom, az élő Ige, amely Velem
mindenkor azonos, időtlen, nem az anyagvilág szülte. Választott népem
akkor is kimagyarázta a múltját, hogy félremagyarázhassa jövőjét, ma is
az anyagi országáért harcol, mert a jelent kitépte saját szívéből. Ezért ma
is csak a véres múlt és a hiába várt dicsőséges jövő határozza meg életét,
és nagyon szenvedi jelenlétem hiányát. E gondolatokat azért mondtam el,
hogy rámutassak arra az erkölcsi tartalomra, amely minden időben Rám
hivatkozik, de nem Engem képvisel. Jelenlétem benned nem csak
pozitívnak megélt érzelmi tartalmakkal azonosítható. Amikor sírsz, mert
bántanak, amikor szomorú vagy, mert elutasítanak, amikor a nevem miatt
gyaláznak és hazudva minden gonoszt mondanak rád, akkor is benned
élek. Sőt ilyenkor élek igazán benned! E szomorúnak megélt pillanatok
azok, amelyek helyet készítenek neked az irgalom világában, az örök
jelenben, az örökkévalóságban. Ismerem szíved szándékát, tudom, hogy
szereteted őszinte, és boldog vagyok, hogy Nálam, a te Jézusodnál keresed
boldogságodat. Ahhoz, hogy majd örök életre kelj, ki kell lépned az
anyagvilágból. Nem leszel fizikai testben, amikor újra eljövök. A
szellemvilág lakója leszel, és látni fogod Isten dicsőségét! Addig még
nagyon sok a tennivalód. Soha senkit semmikor ne bánts, hanem segíts
akin csak tudsz! Most van szüksége a világnak arra, hogy általad
megtapasztalja az irgalmas Isten valóságos jelenlétét. Áldani fognak érte a
feltámadás napján!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZONYOSSÁG LELKÉVEL!"
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Kérdező: SOK A PROBLÉMÁM!
1. Hogyan éljem tovább az életem?
HANG: "Drága Gyermekem!
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Sajnos abba a hibába estél, amelybe nagyon sok hozzád hasonló
levélíró, hogy az életedben megváltozott körülményeket nem tudod
kezelni. Nem, mert nem tartozol egy olyan közösséghez, ahol a Lelkem az
összetartó erő, ezért az ilyen közösségben senki nem veszhet el!
Természetesen problémák, feladatok az ilyen közösségekben is
felmerülnek bőségesen, de megoldásukban soha nem maradsz egyedül.
Nem győzöm hangsúlyozni, hogy az Istent követni csak élő, működő
közösségben lehet. Azt mondod, hogy a Hang-könyveket ismered. Az
ismeret nem azonos a megértéssel! Ha értenéd, akkor most nem
botorkálnál problémaerdőben olyan irányultsággal, hogy felnőtt
gyermekeid gondját is magadra akarod vállalni. A Hang-könyvek ismerete
óriási segítség, de önmagában előbb - utóbb használhatatlanná válik, ha
nincs egy olyan közösség, amely a megértésében, megélésében naprakész
eligazítást tud adni. Nem véletlenül mondottam azt, hogy "amikor ugyanis
ketten-hárman a nevemben összejöttök, akkor ott vagyok veletek." Szent
Lelkem az élő garancia arra, hogy minden Értem hozott gondolat, szó,
cselekedet el ne vesszen, hanem Lelkem irányítása által kitisztulva
építsen, buzdítson és vigasztaljon benneteket. Szeretni csak közösségben
lehet! Igaz ez a szeretet megtanulására és a szeretet megélésére is.
Természetesen ehhez a hozzáálláshoz nagyon komoly alázat szükséges!
Az alázatos, aki a testvéreire figyelve mindig nyitott a meglátott jobb felé,
és ahhoz a jobbhoz hű marad minden körülményben, amíg jobbat nem
talál! "Tanuljatok Tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű,"
mondottam kétezer éve és mondom most is. A kor e tekintetben nem
számít! Mindenki képes arra, hogy korának, irányultságának megfelelően
megtalálja a maga közösségét, ahol szeretettel figyelnek rá, és ahol ő is
szeretettel figyelhet másokra. Ezt a lehetőséget kínálom neked is, hogy
tanulj Tőlem Istent szerető gyermekeim által, hogy rajtad keresztül Én is
taníthassam őket arra, amit csak általad tudok ajándékként átadni nekik.
Ismered a mondást: a megosztott öröm dupla öröm, és a megosztott bánat
fele bánat, ha az ember olyanokkal osztja meg, akik szeretettel figyelnek
rá! A feltett hat kérdésedre ez a válaszom, mert minden problémád alapja
az, hogy jó szándékú törekvésedben egyedül vagy! Szeretettel kérlek, ne
hagyd lelkedben meghalni a reményt, mert az nem baj, ha valaki százszor
elesik. A baj akkor kezdődik, ha az illető nem akar többé felállni! Kezdjük
el újra és Én, Jézus mindenben segítek neked, ami lelked javát szolgálja!
Nagyon szeretlek, és megáldalak LELKEM EREJÉVEL!"
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Kérdező: A HANG SEGÍTSÉGÉT KÉREM!
1. Közösségünket szeretetlennek élem meg!
2. Megmondhatom-e a Hang véleményét a közösség vezetőjének?
HANG: "Drága Barátom!
1. Jogosan éled meg azt a közösséget szeretetlennek, ahová tartozol!
Értelmes ember értelmetlenséget sokáig nem tud cselekedni, ezért háborog
a lelked olyan embertelen, istentelen tartalmak ellen, amelyek
meghatározzák közösséged látásmódját! Az ördög játékszereivé váltatok a
benső rejtett gőg és a butaság által. Rejtett gőg, mert álalázat mögé rejtett
hatalmi törekvésekkel akarjátok a jót képviselni, és butaság, mert a
közösséged a mindentudás megszerzését célozza meg, de nem ismeri az
evangéliumokat, tanításomat, az Isten akaratát, Földre születésem miértjét,
valójában szinte semmit, amit az Isten és ember kapcsolatáról tudni kell és
tudni érdemes! Pontosan ezekre az emberekre mondottam azokat a
szavaimat, amikor gyógyításaikkal, csodatevéseikkel Rám hivatkoztak,
"Ekkor kijelentem nekik: sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem ti
törvénytelenséget művelők!" (Mt.7;22-23.) Tudom, hogy megsemmisítő
szavak ezek, de nem szeretnélek gyermekemként, ha elkendőzném és
jóváhagynám azt az iránytalanságot, amit a nevemben tesztek! Sajnos
közösséged abban a tévhitben él, hogy a Mennyország azokkal lesz tele,
akik nagyon sok és nagyon magas fokozatú beavatáson vettek részt, a
pokol pedig azokkal lesz tele, akik másképp mertek gondolkozni, mint a
közösség vezetője, illetve a vezetői hely várományosai! Valóban azt
gondoljátok, hogy az életét is feláldozó Isten szeretete abban merül ki,
hogy egymást ingával méricskéljétek addig, amíg ki nem derül, hogy ki
az, aki nem közétek való, hogy utána megalázva, megszégyenülten,
négykézláb csúszva - mászva, mint egy féreg kérjen tőletek bocsánatot
azért, amit soha el sem követett! A mérhetetlen gőgöt képviselőkben, a
hatalmat féltőkben pedig nincs az önmagát megalázó irányába bocsánat!?
Vakok vagytok, akiket egy világtalan vezet! Ha tudnátok azt, hogy csak
országotokban hány tucat közösségben azonosítják hajdan élt
apostolaimat, prófétáimat, sőt Engem, Jézust is hamis, hatalomra törő,
illetve megtévesztett emberekkel, akkor elcsodálkoznátok! Természetesen
mindegyik közösségvezető a maga információit, próféciáit tartja e
tekintetben is a leghitelesebbnek! Drága Barátom! Szeretettel kérlek, végy
Engem, Jézust komolyabban, és ne címekre, hamis értékrendekre törekedj,
hanem vedd észre magad körül a rászorulót, és enyhítsd a fájdalmát!
Senkinek a lelke nem válik fényessé, csak egyetlen módon, ha
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irgalmasságot cselekszik embertársával! Az irgalmasság pedig nem függ a
tudástól! Vedd észre a rászorulót, és Lelkem vezetni fog abban, hogy mi
módon és milyen mértékben segíts nekik. Te add a szándékodat, a
munkádat, Én adom az irányítást, és biztosítom a megfelelő
körülményeket! Ha jó cselekedeteid miatt áldanak Engem, akkor
megértettél valamit abból a tanításból, amit a "hegyi beszéd" néven
emlegetnek az evangéliumban. Még egyszer mondom, gyakorlati irgalmas
cselekedetek nélkül nincs semmiféle értékelhető szeretet! E
cselekedeteknek soha nem a nagysága a döntő, hanem az, hogy Értem, a te
Jézusodért teszed! Ez ad neki valódi értéket! Nem lehet az első
parancsolatot, az Isten iránti szeretetet állapotszerűen kifejezni, csak
embertársaid szeretésén keresztül, sőt az ellenségszeretet által! Minden
gondolat annyit ér, amennyi megvalósul belőle! Éjt nappallá téve
fényesíthetitek magatokat különböző technikákkal, de mondom neked,
hogy ennél egy pohár víz a szomjazónak mérhetetlenül többet ér! Azt
tanácsolom, hogy ne csak az elmédet pallérozd, hiszen értelmed bőséges
munícióval rendelkezik ahhoz, hogy szeretetben, irgalomban megéld
ismereteidet. Nézz körül a világban, és ha Én nézhetek a szemeddel, akkor
meglátod a szíveddel, hogy mikor, mit kell tenned! Bízz Bennem, mert
életed ezen fordul! Amikor majd angyalaim eljönnek, arról ismerik meg az
enyéimet, hogy Én ragyogok a lelkükben, mint a nap, mert a gonoszság
nem árnyékolja be a szívüket. Köszönöm, hogy Felém fordultál,
szükségem van rád!
2. A Hang véleményét akkor mondd el, ha erre megkérnek! Azt
elmondhatod, hogy te ennek a birtokában vagy! Az életed, gondolkodásod,
egyértelműséged legyen az, amiből közösséged kiolvashatja azokat a
tartalmakat, sorokat, amelyeket neked írtam! Ha ezt komolyan veszed, úgy
sem maradhatsz sokáig közöttük! Nem, mert a nevem miatt gyűlölni
fognak! Adj érte hálát! Én, Jézus soha nem hagylak el!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
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Kérdező: TANÁCSOT KÉREK!
1. Hogyan tudnék a helyes útra térni, amely fájdalommentes, boldog és
gondtalan életet biztosít?
HANG:" Drága Gyermekem!
Kérdésedre a válaszom az, hogy ilyen élet a Földön nem létezik! Ezt a
szerepet a Mennyország tölti be. Kivéve a helyes útra térést. Ez kizárólag
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a földi élet lehetősége! Jól látod, hogy helyes útra kell térned. Benső
kényszer az, amely motivál téged arra, hogy e kihagyhatatlan döntést
meghozd. Igen! Számodra kihagyhatatlan, mert jóra, szépre törekvő szíved
nem nyugszik meg addig, amíg biztonságban, boldogságban meg nem
állapodik. E boldogság eléréséhez, birtoklásához kínáltam fel magamat Út
- ként. Ha tanulmányozod az evangéliumokat, a Hang-könyveket,
rádöbbensz arra, hogy a boldogság elérésének nagyon komoly ára van!
Nagyon sok gond, nagyon sok fájdalom és az emberek részéről nagyon
sok elutasítás. Elutasítás akkor is, ha szentül meg vagy győződve arról,
hogy amit képviselsz az szándékommal azonos. Nekem a Földre született
Istennek is meg kellett élnem ezeket a tartalmakat oly mértékben, hogy el
kellett viselnem az Ellenem elkövetett erőszakot is. Ezeket a tartalmakat te
sem kerülheted ki, ha életed megoldásául Engem, Jézust választasz. Azt
viszont megígérem, ha Értem vállalsz bármilyen nehézséget, akkor olyan
társad tudok lenni, ahol a kereszted nagyobb súlyát Én hordozom.
Döntened mindig neked kell! Erődön felül soha nem kérek tőled semmit.
MEGÁLDALAK, hogy tudj Mellettem dönteni!
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Kérdező: A FÉLELEM VETT RAJTAM ERŐT!
1. Merjem-e magam előbb megműttetni, mint ahogy azt az asztrológus
tanácsolta?
HANG:" Drága Gyermekem!
Műtétedet egészségi állapotodtól tedd függővé, ne pedig az
asztrológustól! Én, Jézus az úgynevezett kedvezőtlen napokon is veled
vagyok! Nemcsak veled vagyok, hanem érted vagyok veled. Soha egy
pillanatra sem szűnök meg az enyéim rendelkezésére állni! Engem ez
éltet, ez tesz boldoggá! Ne félj hát a műtéti beavatkozástól, hallgass
orvosodra, és bízzál benne. Meglátod, bátorságod is növekedni fog! Azt is
tudnod kell, hogy őrangyalod is melletted áll, kérd segítségét
nehézségeidben. Örömet szerzel neki, ha hozzá fordulsz.
A Hang-könyvek is hatalmas erőforrást jelenthetnek számodra, ha hittel
tanulmányozod őket. Már a negyvennegyedik könyvet diktálom
médiumomnak.
Szeretetem vigyáz rád, MEGÁLDALAK GYÓGYÍTÓ ERŐMMEL!"
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Kérdező: MÉG MINDIG KÍSÉRT A KÍSÉRTŐ!
1. Manipulál a kísértő engem?
2. Gátlásosságom a kísértő által okozott támadás következménye?
HANG:" Drága Gyermekem!
1. A kísértő soha nem adja fel! Ez azt jelenti, hogy mindig mindent el fog
követi azért, hogy hatása alatt tartson. A kísértés alól senki sem kivétel.
Még Engem is csak rövid időre hagyott magamra. De ez nem azt jelenti,
hogy bárki is feltartott kézzel hagyja, hogy a kísértő tönkretegye őt.
Mindennek van ellenszere. A kísértőnek Én, Jézus vagyok az "ellenszere".
Nevem puszta említése elegendő, hogy eltakarodjon. De mindaddig
visszajön, amíg lelked tisztaszobája üresen áll. Ha Engem oda beengedsz,
ha lakást vehetek nálad, akkor többé nem fog zaklatni direkt módon.
Másokon keresztül fog próbálkozni, de ez a fajta támadás szelídséggel,
alázattal, okossággal, óvatossággal és legfőképpen a Belém vetett hittel
kivédhető. A gonosz ellen semmilyen külső harc nem vezet eredményre,
pedig ő mindent elkövet, hogy erre rávegye az embert. A harcba csak
belehalni, tönkremenni lehet! Minden kísértésre, támadásra Én vagyok a
megoldás. Én, Jézus sem vállaltam vele semmilyen harcot, avval győztem
le amije neki nincsen: az önmagamat megalázó, mindent elviselő
szeretettel! Ezt adom minden gyermekemnek, aki ezt Tőlem kéri!
Merjetek tehát Tőlem kérni, merjetek zörgetni, merjetek kopogtatni, mert
Én ebből tudom meg, hogy valóban szükségetek van Rám!
2. Részben igen. Benső szabadságodat akarja birtokolni, de nem sikerül
neki! Közösségből kiszakítani vagy a közösséget lejáratni, kapcsolatokat
hiteltelenné tenni, ez a kísértő munkája, hogy elérje nálatok azt, hogy
magatokra maradjatok. Ha ez sikerül, a fantáziátokon keresztül egy olyan
megfelelni akarásba hajszol bele benneteket, amelyről már indulásban
tudjátok, hogy annak megfelelni nem lehet. Ezért, hogy ne sérüljetek, nem
is kezdeményeztek! Ehhez kapcsolódik még az a tudatalatti negatív
élmény is, amely a társkapcsolatokhoz társul. Pedig valójában nincs mitől
félned! Az óvatosság nem egyenlő a félelemmel! Ha belülről érzel
késztetést arra, hogy kapcsolatot kezdeményezz, tedd meg bátran!
Tanításom tükrében nem sérülni, hanem erősödni fogsz! Az a biztos tudat
vezessen, hogy egyetlen gyermekemként szeretlek, akit a szívemen
hordozok. Akinek úgy hívják a barátját, hogy Jézus Krisztus, a Szabadító,
annak nincs mitől félnie!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HIT EREJÉVEL!"
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Kérdező: MI VÁR AZ ÖNGYILKOSRA?
1. Mi vár az öngyilkosra, pokol vagy megbocsátás?
2. Mi van elhunyt hozzátartozóimmal? Imáim segítenek nekik?
3. Mi az őrangyalom neve?
HANG:" Drága Gyermekem!
1. "Minden bűn és istenkáromlás bocsánatot nyer, de aki a Szentlelket
káromolja, az nem nyer bocsánatot sem most, sem a következő
világkorszakban!" Ez azt jelenti, hogy van butaságból elkövetett bűn, és
van gonoszságból elkövetett bűn! A butaságból elkövetett bűn magában
hordozza a megbocsátást is, mert az elkövető nem tudja, hogy mit
cselekszik. Mihelyt ráébred butaságára, nagyon fogja szégyellni
szeretetlenségét, ezért egész biztos, hogy megbánja bűnét. A gonoszságból
elkövetett bűnt viszont addig nem tudom megbocsátani, amíg az elkövető
a gonoszságát igazságnak próbálja feltüntetni, vagyis nem bánja meg!
Tehát nemcsak az elkövetett bűn terheli, hanem hazudnia is kell, hogy
magyarázatával igazolja tettét. Természetesen ezt az Istenre hivatkozva
teszi, ezáltal nemcsak tanításomat hamisítja meg, hanem megtéveszt
másokat is! Ezek a báránybőrbe bújt farkasok, akik az ördögatyától valók.
Tehát ezek azok, akik tudva és akarva teszik rosszat. Ők azok, akik a
vevés világát akarják a Földön állandósítani úgy, hogy mindent elkövetnek
azért, hogy ez adásnak látsszon. Ők azok, akik az Általam elküldött
Szentlelkem működését mindenben akadályozzák. Ők, mivel nem az Én
Atyámnál tanultak, nem ismerik az Én beszédemet, nem hallgatnak a
szavamra, és Én sem ismerem őket! Ők azok, akik a legméltóságosabb
helyeket foglalják el a hatalmi struktúrákban, és azok, akik e helyekre
pályáznak. Minél magasabb rangban vannak, annál több embert
igyekeznek megtéveszteni, ezáltal kihasználni az igazságra hivatkozva; az
irgalmat pedig, szeretetem lényegét pusztán gyengeségnek tarják. Ők
azok, akik káromolják, kimagyarázzák, megbecstelenítik, maguk javára
fordítják Szentlelkem teremtő tartalmát: az ADÁST! Öngyilkos ismerősöd
nem volt gonosz, csak megtévedt. Azt hitte, hogy így kikerülheti azt, ami
kikerülhetetlen. Sajnos csak elodázta megoldandó feladatait. Csupán
gyávaságból, erőtlenségből senki nem kerül a pokolra. Tudatos
gonoszságból viszont, igen! Hiába tárom ki ölelő karom elveszett
gyermekeim után, csak azt tudom magamhoz ölelni, aki sóvárog, epekedik
Értem, aki valóban koldulja a szeretetemet! Nem tukmálhatom Magam
senkire. Én nem lehetek egy szükséges, átlagos megoldás az életetekben.
Bennem vagy az abszolút jót ismeritek fel, vagy számotokra nem létezem!
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Nem, mert Én Jézus, mindent akarok adni, mindenkinek! Nem rajtam áll,
hogy ki fogadja el Tőlem az életem. Rajtatok áll, és amíg nem akartok
szóba állni Velem, addig a szívetek előtt állok és kopogtatok türelmesen!
Az utcanők, a vámosok, a butaságból, a gyengeségből megtévedt emberek
előbb beengednek Engem, mint az írástudók, farizeusok, vének! Igen,
mert jó szándékú, értelmes ember értelmetlenségben sokáig nem tud élni.
Az élet igazi nehézségét általában nem a körülmények, hanem a saját
bensőtők, látásmódotok okozza. Mennél inkább tudjátok tisztítani
önismereteteket, annál kevésbé lesztek érzékenyek a körülményeitek
alakító hatására. Mindenkire igaz: olyan ember vagy, amilyen a látásod!
2. Elhunyt rokonaid azon az úton haladnak, ahol nagyon nagy lehetőségük
van arra, hogy a szeretetben továbblépjenek. Imáid öröm és megerősítés
számukra, mert nagyon meleg, felemelő érzés "szeretet táviratot" kapni a
Földről!
3. Őrangyalod neve: Szébiusz! Azt jelenti, hogy akit az Isten állított
őrzőnek!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
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Kérdező. TELE VAGYOK BIZONYTALANSÁGGAL!
1. Miért terrorizálnak a szüleim?
2. Vállaljak a világ vége előtt társat magam mellé?
3. Kicsit látok a harmadik szememmel!
HANG:" Drága Gyermekem!
1. Szüleid azért terrorizálnak, mert hagyod magad, és azért hagyod magad,
mert tévesen értelmezed a karma fogalmát. Senki sem lépheti át a
szabadságodat, még Én, Jézus sem!
2. Az élet az élni akar! Aki az életre lett teremtve, és a pusztulást várja, az
önmaga mond le az életről. Ehhez a gondolkodáshoz Nekem semmi
közöm! Te se tedd! Soha nem az élet hossza, hanem a tartalma, a
minősége a döntő. Társsal vagy anélkül, gyerekkel vagy anélkül, szinte
mindegy. Döntő az, hogy életedben megtaláld lelked nyugalmát. Mindenki
téved, aki a végső időket időponthoz köti. Ne hagyd, hogy megkötözzön a
félelem! Végy példát a mező liliomairól: nem tudják megtenni, hogy ne
bontsák ki szirmaikat! Nem azt nézik, hogy mikor jön a tél, hanem arra
mozdulnak, hogy mikor jön a kikelet. És ez így van rendjén!
3. Akkor látsz helyesen, ha az, amit látsz, a benső szabadságod, békéd
megteremtését segíti elő. Ha ezt meg tudod valósítani, akkor benső látásod
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javadra fog válni. Ha látásod nem ezt eredményezi, akkor a kísértő próbál
hatni rád. Kérd imáidban vezetésemet!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!"
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Kérdező: ÉGI ÜZENETET VÁROK!
1. Kérlek Mária, szólj hozzám!
2. Meghalt földi édesanyám, te is szólj hozzám!
3. Sokat aggódom a Szentföldért.
HANG:" Drága Barátom!
1. Most Mária, a te égi édesanyád szól hozzád! Drága Gyermekem!
Boldogság van a mennyben, mert szíved virágai, imáid eljutnak hozzánk.
Itt mindenki örül neked. Örülünk, hogy Szent Fiamnak, Jézusnak
báránykája lettél, elfogadtad őt az Élet Urának! Anyai szeretetem hántotta
le szívedről a kérget, hogy kilépj a közönyből, hogy szeresd az Istent,
szeresd az embert és szeresd önmagadat is. Továbbra is arra kérlek, hogy
tiszta szándékod legyen mindenki előtt egyértelmű, mert a Szentlélek
újjáteremtő ereje csak így tud lepecsételni a szolgáló szeretetre!
Áldozatvállalásra hívlak, hogy tévelygő gyermekeim támaszra leljenek
benned. Én, Mária is szolgálónak neveztem magam, Jézus is annak
mondta magát, tehát neked is ezt a szerepet kínálhatom csak fel. Szolgálva
szeress, mint ahogy egy édesanya gondoskodik kicsinyeiről. Köszönöm,
hogy elfogadtad hívásomat, és átadtad magad Isten megújító erejének!
2. Földi édesanyád abban a csodálatos állapotban van, amit ti a Földön
megdicsőülésnek neveztek. Élete csupa ragyogás, elképzelhetetlen
boldogság minden pillanata. E boldogságot csak növeli érte mondott imád.
Édesanyád Belőlem, a Szeretetből él, mert kételkedés nélkül bízik
Bennem! Te is ezt tedd, és kezdeményezz bátran párbeszédimát földi
édesanyáddal. Ő minden szeretetlenséget régen megbocsátott neked!
Tudni fogod, hogy ő az, aki válaszol!
3. Én, Jézus is féltettem választott népemet, meg is sirattam Jeruzsálem
pusztulását! Szívük keménysége nem engedte meglátni nekik a
Szabadítót! Nem látják ma sem! Születésem helyét a rongyos istállót
körbearanyozták, de amelyik asszony nem megy el katonának, embert
ölni, azt megítélik. Olyan világért harcolnak, amely előbb-utóbb magától
is elpusztul, és az irgalom, a megbocsátás, a másik ember szabadsága
választott népemnél ma is félreértelmezett fogalom. Nem véletlenül
mondtam az alábbi szavakat: "De mondom nektek, hogy sokan jönnek
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keletről és nyugatról és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és
Jákobbal az Egek Királyságában, a királyság fiait pedig kidobják a külső
sötétségbe. Lesz ott majd sírás és fogcsikorgatás." /Mt.8;11-12./
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HIT, a REMÉNY, és a SZERETET
LELKÉVEL!"
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Kérdező. MEGVILÁGOSODTAM!
1. Megvilágosodtam, de még nem tudom, hogy mit, mikor és hogyan!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Olyan bájosan aranyos vagy! Kijelentésed hasonlít ahhoz a
megállapításhoz, amikor valaki azt mondja, hogy megebédeltem, de nem
tudom, hogy mit, mikor és hogyan. Aki ennyire bizonytalan abban, ami
vele történt, avval valójában nem történt semmi. Drága Gyermekem! A
tanfolyamokon pénzért osztogatott megvilágosodásnak semmi köze ahhoz
az Általam nyújtott látásmódhoz, amely az értelmeden keresztül, a szíved
által megérti és megéli Isten akaratát. Aki erre képes, az megvilágosodott!
A világ világosságává, a föld sójává, szeretetem hordozójává válik, és Én
az Atyával hozzá megyünk és lakást veszünk nála. Ugyanis, akiben az
Isten élhet, az az ember ragyog a szelídségben, élen jár a bölcsességben,
hosszútűrően viseli a megpróbáltatásokat, és szolgálva szeret. Az ilyen
ember szereti az embertársait, értük él, és szereti az Istent, mert Belőle él!
Az ilyen embernek van célja, és a cél megvalósításához ereje. Igen, mert
tudja, hogy benne élek! Szeretetem valódi tartalmát kínálom fel neked.
Közös tanulásra hívlak téged, ahol Nekem adott gyermekeim segítségével
megláthatod, megértheted, birtokba veheted minden boldogság forrását, az
Istent.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
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Kérdező: MEGFOGADTAM, HOGY TÖBBÉ NEM SÍROK!
1. Örökké együtt maradok barátommal?
2. Hány gyerekem lehet majd?
3. Édesapám leszokik az alkoholról?
HANG: " Drága Gyermekem!
1. Az ég vágya is az, hogy ti örökké együtt maradjatok barátoddal. Az igaz
szeretet nem ismeri az idő határait. Hogy e vágyad valósággá váljék, az
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alapvetően azon múlik, hogy mennyire vagytok képesek az életeteket
átadni Nekem, Jézusnak. Amit Én a Földön összekötök, az kötve van a
mennyben is. Ehhez az kell, hogy e kötelékbe olyan áldozatvállalási
szándékkal álljatok bele, amelyben nem a másik megváltoztatására, hanem
pont ellenkezőleg, a másik elfogadására teszitek a hangsúlyt! Igen, mert
kapcsolatod erőssége nem társad milyenségén múlik, hanem azon a
látásmódon, amelyen keresztül megtalálod, felfedezed társadban azt, amit
értéknek gondolsz. E látásmód akkor válik végtelen erőforrássá, ha ezt
Tőlem tanulod, vagyis mindenek előtt Engem szeretsz. Örök érték csak
Bennem van! Ezt átvenni akkor tudod, ha minden porcikáddal,
idegszáladdal Hozzám akarsz tartozni. Erre kérlek benneteket az első
parancsolatban. Aki Hozzám tartozik, annak mindent a javára tudok
fordítani, mert a körülményeinek is az Istene vagyok. Bennem nem fogsz
csalódni!
2. Leendő gyermekeid száma a boldogságodat tekintve nem érinti a
lényeget. Az biztos, hogy gyermekedben is, társadban is előbb - utóbb
csalódni fogsz. A csalódás az nem baj. Arra jó, hogy megtanítson
benneteket, ne ott keressétek a boldogságotokat, ahol nincsen. A csalódás
akkor baj, akkor válik a károtokra, amikor azt a következtetést vonjátok le,
hogy nemcsak a gyerekemre, a társamra nem lehet számítani, de elhagyott
az Isten is. Minden ilyen gondolat az ördögtől van! Ilyenkor valójában ti
hagytok el Engem, mert nem hiszitek el, hogy Én, Jézus nem arra teszem a
hangsúlyt, hogy milyenek vagytok, hanem arra, hogy kié vagytok. Aki az
Enyém, Azt Én SOHA el nem hagyom! Ez az Én örök hűségem felétek!
Ha e hűségből egy röpke földi életnyit vissza tudsz adni nekem, akkor
megértesz valamit abból a mérhetetlen szeretetből, amit Én érzek
irántatok, és amelyet egyetlen ember sem képes pótolni!
3. Édesapád szenvedi azt, hogy az alkohol rabja. Mivel fájdalmában nem
Belém kapaszkodik, ezért akarata ellenére nem tudok neki hatékonyan
segíteni! Valójában nagyon sajnálatra méltó az, ahogyan menekül önmaga
elől. Próbáld őt megérteni, még akkor is, ha nem adsz neki igazat. Minden
alkoholista szeretethiányban szenved! Nem gonoszak ők, hiszen a
legnagyobb szeretetlenséget önmaguk ellen vétik, de az biztos, hogy
pokollá tudják tenni saját és környezetük életét. Ahol Én nem lehetek
jelen, ott jelen van a Szétdobáló! Állandó, erős kísértés alatt előbb-utóbb
mindenki elembertelenedik. Céltalanul, erőtlenül, úttalanul nem lehet
sokáig élni. Az ilyen állapotban csak haldokolni lehet! Ha tudná édesapád,
hogy mennyire szeretem őt, egy percig sem gondolkozna azon, hogy
lemondjon az italról. Szeretettel kérlek, te se keményítsd meg a szívedet!
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Nem az az ember erős, aki nem sír! Még Én, Jézus is sírtam azok
elvesztése miatt, akiket szerettem! A könnyek adománya a Lélek
ajándéka. Sírj bátran, ha eljön az ideje, ne öld ki a szívedből az irgalmat!
A sírás óriási energiákat szabadít fel bennetek, nem beszélve az őszinte
bűnbánat örömkönnyeiről, amelynek minden egyes cseppje önmagában is
egy drágakő, egy valódi szívből jövő imádság!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
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Kérdező: A LEGNAGYOBB JÓ SZÁNDÉK ÉS SZERETET IS
VEZETHET A POKOLBA?
1. Visszafogadjam-e lányomat, aki elköltözött, férjhez ment, gyereket
szült, és akit a férje nagyon szeret?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Köszönöm, hogy fájdalmadban Hozzám fordultál. Szükségem van arra,
hogy így médiumomon keresztül is a rendelkezésetekre álljak, hogy
megéljétek, megtapasztaljátok soha el nem múló szeretetemet! Lelkem
irányított, amikor lányod akaratával szemben kimondtad a NEMET. Aki
nem tud nemet mondani akkor, amikor ki akarják használni, az nem tud
igazán igent sem mondani, amikor segítenie kellene! Lányod felnőtt
ember, férje van, akinek élete végéig tartó hűséggel tartozik, közös
gyermekük is van, a férje pedig szereti őt. Mit keresne hát nálad? Én
megmondom. Önzése, kényelemszeretete az, amely azt akarja, hogy
továbbra is belőled éljen! Egyszerűen mondva, továbbra is ki akar
használni, mert azt gondolja, ha eddig megtehette, hát most is joga van
hozzá! Ha befogadod őt, akkor bűnrészességet vállalsz lányod
hűtlenségében! E tekintetben ő nem rászoruló! Aki felnőtt ember, az
viselkedjen felnőttként! Ez azt jelenti, hogy döntéseiért vállalja a
felelősséget! Ettől válik az ember emberré, hogy vállalt döntéseit
megpróbálja a legnagyobb szeretetben megélni. A másért élés valódi
lemondást, áldozatot kíván, és önzésnek hívják azt, ha valaki azt szeretné,
hogy mások éljenek érte! Ez utóbbi magatartáshoz nekem, Jézusnak nincs
semmi közöm! Ha pedig te sem akarsz tönkremenni idegileg, erkölcsileg,
anyagilag, akkor azt tanácsolom, hogy neked se legyen! Ismerem szíved
szándékát, tisztasága előttem elvitathatatlan! Gyermekemként szeretlek, és
melletted állok nehézségeidben! Ne félj, nem hagylak magadra! Ha Belém
kapaszkodsz, az Életbe kapaszkodsz, hiszen te is tudod, e nélkül elveszel.
A pokoltól pedig végképp ne félj! Az biztos, hogy az ember képes a
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legnagyobb jó szándékkal is szeretetlen lenni, de mivel jó szándékkal tette,
amit tett, e szándék mentesíti őt! Az irgalom világában, nem felelsz azért,
amit nem tudsz! A jog világában ennek az ellenkezőjét képviselik! Az
irgalom és a jog kizárja egymást! Pokolra az kerül, aki tudva és akarva
teszi a meglátott jó ellentétét, a rosszat! Az irgalom világában ezt nevezik
bűnnek. A pokolba tehát a tudatos rossz szándék vezet! Akár jó, akár rossz
szándékú valaki, nem felelhet másokért. Mindenki önmagáért felel, még
másokkal szemben is! Tehát nem az a döntő, hogy a másik ember örül-e a
döntésednek vagy sem, hanem az, hogy döntésed békét hozzon neked!
Minden döntés attól nyeri el értékét, hogy Belőlem, a forrásból
táplálkozik, és annyiban értéktelen, amennyiben az Isten akaratát
figyelmen kívül hagyja. Az akaratommal megegyező szándék szabaddá
tesz, és a megvalósuláshoz szükséges erőt is magában hordja, míg a
másnak megfelelés megkötöz és erődet felemészti, mert nem
szeretetkapcsolaton, hanem érdekkapcsolaton áll. Válj szabaddá
Gyermekem, és Bennem megtalálod lelked nyugalmát! A körülményeid
ideig-óráig megszépíthetik életedet, de benső boldogságot, szívbékét csak
Én, Jézus adhatok! Mindennél fontosabb a Velem való élő kapcsolat!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az EGYÉRTEMŰSÉG LELKÉVEL!"
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Kérdező: TELJESEN ÖSSZEZAVARODTAM!
1. Tanácstalan vagyok fiammal kapcsolatban!
2. Láttam, hogy pszichés betegeket sámán dobbal gyógyítanak!
3. Mit jelent az álmom?
HANG:" Drága Gyermekem!
1. Fiad reménytelensége odáig vezetett, hogy megpróbálta eldobni saját
életét. Felelőtlen döntésében magára maradt, ezt élte meg az oltárképben.
Hitből élni annyit jelent, hogy soha nem lehet elfogadni azt, hogy
problémátokra nincs megoldás! Mindig van megoldás, csak nem mindig jó
helyen keresitek! Aki lemond a reményről, feladja a keresést, az attól
kezdve csak magában hisz. Magában is csak negatívan, mindössze
annyira, hogy elhitesse magával, képtelen megoldani az életét. Fiad
kapcsolata élő példa arra, hogy mindig van megoldás! A te szereped ebben
a kapcsolatban egyelőre annyi, hogy segítő szándékkal kísérd figyelemmel
őket, hogy segíthess nekik, ha módod van rá! Minden gyógyulás pirulái
keserűek, de a végén annál nagyobb az öröm!
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2. A gyógyításnak számtalan formája és hatékonysága van! Ahány
gyógyulni vágyó, ahány gyógyító, mind más! Teljesen mindegy, hogy
milyen a technika, itt is, mint mindenhol, a szándék a döntő. Aki valóban
azért gyógyít, mert irgalmasságot akar cselekedni a betegségben szenvedő
embereken, annak munkáját Lelkem vezeti.
3. Álmod azt jelenti, hogy elérkezett az idő, amikor Lelkem vezetésével
meg kell tanulnod, meg kell látnod azt, hogy miben állhatsz embertársaid
segítségére. Ennek lehetősége körülményeidben kezd kibontakozni.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

43
Kérdező: AKIT NAGYON SZERETTEM, MEGHALT! JÓ HELYRE
KERÜLT?
HANG: "Drága Gyermekem!
Meghalt barátod természetesen jó helyre került. Lehetőséget kapott
arra, hogy szeretetem tükrében, egy "magasabb távlatból" megszemlélje
elmúlt életét. Megtörtént a szembesülése földi életével, és úgy döntött,
hogy újabb életet vállal. Nagyon szeretné következő földi életét Nekem
adni, ebben az elhatározásában angyalaim segítettek neki. Imádkozz érte,
hogy szívedben feloldódjon az a kötelék, amely megnehezítheti vállalását.
Jól dönteni csak szabadon lehet! E megállapítás mindenhol igaz!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
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Kérdező: MERRE MENJEK?
1. Kilátástalan az életem!
2. Mit tegyek, hogy szeressen a fiam?
3. Legszívesebben meghalnék!
HANG: "Drága Gyermekem!
Mivel alapproblémád az, hogy nem úgy szeret a fiad, ahogy te ezt
elvárnád, válaszomat kérdéseidre összefoglalva mondom el. Megértem
fájdalmadat, boldogtalanságodat valóban sokat szenvedtél, szeretnél
békében, szeretetben élni! Vágyad az Én vágyam tükröződése lelkedben,
hiszen minden embert boldogságra teremtettem! Én, Jézus mégsem
vagyok boldogtalan azért, mert gyermekeim nem szeretnek vissza.
Nemcsak nem szeretnek, de szinte tudomást sem vesznek létezésemről!
Annyiba sem veszik a Teremtőjüket, mint a levegőt! Akik pedig hivatalból
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akarnak képviselni Engem,
szinte
majdnem
biztos, hogy
félremagyaráznak! Nagyon kevesen vannak, akik nemcsak az ajkukkal,
hanem a szívükkel is szeretnek Engem! Neked sem kellene érdektelen fiad
miatt keseregned. Én sem tőletek várom a boldogságomat, nem bennetek
bízom, hanem Magamban, teremtő erőmben, örök jóságomban! Neked is
ugyanezt kellene tenni! Bízni Bennem minden nehézség, megpróbáltatás,
megaláztatás ellenére is. Bízni abban, hogy az egész világ ellened
fordulhat, de Én soha nem hagylak el! ELHAGYNI CSAK ENGEM
LEHET! Minden, ami szép, minden, ami jó, Tőlem van, ti csak
felhasználhatjátok vagy eltékozolhatjátok a tálcán kínált lehetőségeket.
Szeretettel kérlek, ne szaladj olyan szekér után, ami nem vesz fel! Élj
avval a lehetőséggel, hogy újra felkínálom Magam neked, szíved előtt
állok és kopogtatok állhatatosan! Felejtsd el a világ nyomorúságát,
kapzsiságát, mert mit számít az, ha az egész világot megnyered, de lelked
kárt szenved? Fogadd el a meghívást a mennyegzőre, és ne mondd azt a
szolgáimnak, hogy mentsenek ki, mert nem tudsz eljönni! Tudom, hogy
akarsz Engem, ne váltsd hát életedet aprópénzre! Komoly szellemi munkát
és áldozatos életet kívánok tőled!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
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Kérdező: MINDENNÉL JOBBAN SZERETEM AZ ISTENT!
1. Újjászülettem?
2. Meddig kell imádkozni a meghalt családtagokért?
3. Miért futnak a betűk a becsukott szemem előtt?
HANG "Drága Gyermekem!
1. Tudom, hogy szíved visszavonhatatlanul az Enyém, ezért újjászületésed
folyamatban van. Megvalósulni akkor fog, ha nem a vallásosságra, hanem
az értelmi munkára teszed a nagyobb hangsúlyt. Bár a szertartások, az
imádságok, bár nagyon fontosak, mégis csak foglalatuk kell hogy legyen
azoknak a jó cselekedeteknek, amelyek révén üdvözülsz. Mert bármilyen
szép is a forma, a tartalom az, ami a lényeget hordozza. Megteríthetnek
nagyon díszes, csillogó tányéron, de ha csak morzsák kerülnek rá,
mindenki éhen marad! Szeretem imáid, mert szívből jönnek, de törekvésed
irányát az értelmeddel tudod meghatározni. Pallérozd elmédet az
evangéliumokban elmondott szavaim alapján, hogy megfelelő tartalommal
tudd megtölteni szíved szándékát!
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2. Az időt átlépi a szeretet. Addig imádkozz másokért, amíg ez örömet
szerez neked. Nem vagy adósa elhunyt rokonaidnak! Nekem tartozol az
életeddel!
3. Arra a hiányra hívják fel a figyelmedet, amelyet az első kérdésedben
kifejtettem. Szellemi erőfeszítés nélkül, a tanításom megismerése nélkül
nem létezik a gyakorlatban helyes szeretet. A szív csak az értelem által
jónak tartott irányban tudja megmotiválni az akaratot. Értelem nélkül
iránytalan, szív nélkül élettelen az ember. Önmagában egyik sem vezet
sehová. Aki mindkettőt birtokolja, az lehet csak tudatosan alázatos ember!
Állapotszerű nyitottság és tanulékonyság kell hogy jellemezze azt, aki a
Márk 1;15-ben elmondott szavaim szerint akar élni. Mert minden új
felismeréssel gazdagabbá válsz, és minden ebből adódó cselekedettel
gazdagabbá teszed a világot.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL! Vess
keresztet!"
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Kérdező: CSAK BENNED BÍZOM, URAM!
1. Édesanyám utolsó órájában elfogadta-e az Urat?
2. Áldásodat kérem gyermekeimre!
3. Tőled várom szerető társamat!
HANG" Drága Gyermekem!
1. Édesanyád teljes szívével kinyílt az ég felé, amikor lezárta földi életét.
Imáid betöltötték szerepüket, megnyitották szívét gyermekemnek. Ma
mérhetetlenül boldogabb, és nagyobb békét hordoz, mint valaha a Földön
tette. Felszabadultan érzi magát, és szinte gyermekien örül a
felismeréseknek. Nagyon hálás neked mindenért, és sajnálja, hogy nem
állt jobban melléd. Boldogsága jelenleg határtalan, ha látnád csillogó
szemét, valamit megélhetnél az ő boldogságából.
2. Gyermekeid áldásomból élnek, és megáldom őket az élet minden
pillanatában. Ajándékul kínálom fel Magam, hogy megértsék, hogy az
Istenre vigyázni kell! Áldásom addig tud hatékonyan működni életükben,
amíg képesek a szívükben megóvni Engem. A szomorúság, a bántás, a
megaláztatás nem az áldásom hiánya életetekben! Ellenkezőleg! Ilyenkor
élek igazán bennetek, ilyenkor kell a legjobban vigyáznotok Rám. Én
mindig a kiszolgáltatottakkal vagyok. Mert aki átkozódik, visszaüt,
meggyaláz, az elveszít Engem. Én, Jézus ott érzem magam otthon, ahol
nem ismerik az erőszakot, csak a megbocsátást! Ennek a magatartásnak a
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megtanulása és elhordozása áldásom nélkül lehetetlen. A Szent Lelkem mint erőforrás, és mint áldásom közvetítője - mindenkor a
rendelkezésetekre áll!
3. Köszönöm, hogy életed sarkalatos döntéseiben nem akarsz Nélkülem
dönteni. A társkapcsolat is ilyen meghatározó esemény. Adj magadnak
több lehetőséget azzal, hogy szélesebb körben vállalsz fel Engem! Lelkem
a kapcsolatok lelke is.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HIT, a REMÉNY, és a SZERETET
LELKÉVEL!"
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Kérdező: TANÁCSTALAN VAGYOK!
HANG: "Drága Gyermekem!
Nagyon jól teszed, ha beteg férjed mellett döntesz, és segíted őt abban,
amiben rászoruló. De ne hagyd magad kihasználni senkitől! Ne legyen
lelkiismereti problémád bátyáddal szemben, aki tőled várja élete
megoldását. Én, Jézus melletted vagyok mindaddig, amíg nem
kihasználnak, hanem felhasználnak a ráfigyelő, a segítő szeretetben. Légy
egyértelmű, és bátran mondj nemet annak, aki ki akar használni.
Szabadságod előttem szent! Más sem lépheti át! Bölcsesség, józanság
nélkül nincs helyes szeretet, csak engedelmeskedés. Neked kell eldönteni,
hogy ki az, akit szolgálni akarsz! Ne hagyd, hogy tönkretegyenek olyan
emberek, akik nem akarnak önmagukért felelni, ezért saját sorsuk jobbra
fordítását mások kötelességének gondolják! Sem magadnak, sem annak
nem teszel jót, akinek segítesz, ha azt éled meg, hogy kihasználnak.
Imáidban kérd az erőmet, hogy tudj egyértelmű lenni!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
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Kérdező. VESZÉLYES AZ AZ EMBER, AKI KÖZÖTTÜNK ÉL.
HANG:" Drága Gyermekem!
Én, Jézus is veszélyes emberek között éltem! Állandóan figyeltek,
hogy mikor, mibe köthetnének bele, mikor találnak kellő indokot arra,
hogy megöljenek! Pedig Én rosszat sose tettem! Abban a sajátságos
helyzetben vagytok, hogy akkor is veszélybe kerültök, ha nem ártotok
senkinek. A vevés világában a jámborokat még elviselik, de az öntudatos,
felelősségteljes gondolkozású embereket nem! Légy bátrabb Gyermekem,
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az Istent szeretőknek minden a javukra van! Nem eszik sosem olyan
forrón a kását, mint ahogy tálalják! Nekem sem tudtak ártani, csak akkor,
amikor eljött az időm. Én, Jézus akkor már nem kerültem őket, tudatosan
felkínáltam magam! Az a tény, hogy több mint három évig nem tudtak
ártani nekem, abból az okosságból és óvatosságból fakadt, hogy kerültem
a gonosz embereket. Nem Én mentem utánuk, hanem ők jöttek Utánam. A
gonoszakat elkerültem, de a bűnösöket nem! Ebben is példát adtam
nektek. Nem gonosz ember az, akitől tartasz! Légy egyértelmű vele
szemben, és imádkozz érte. Imáidban, ha jól imádkozol, megérted
cselekedetei rugóját, és rádöbbensz arra, hogy nem is olyan félelmetes az,
akit annak gondolsz. Ismered tanításomat, neked lehetnek ellenségeid, de
te nem lehetsz senkinek az ellensége. Bízzál Bennem, senkit nem engedek
nagyobb kísértésbe esni, mint amekkorát elbír hordozni. Én veled vagyok
mindenkor!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
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Kérdező: NEHÉZ ANYAGI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLÜNK!
1. Fiam élete jobbra fordul?
2. Az amerikai terrorcselekményt öt nappal előtte tisztán láttam!
3. Valóban meg fogok vakulni?
HANG:" Drága Gyermekem!
1. Fiad élete akkor fordul jobbra, ha első lehetek az életében. Én, Jézus a
mindent-adás Istene vagyok, tehát mindent, ami az Enyém, meg szeretném
osztani gyermekeimmel. Természetesen fiaddal is! Átvenni Tőlem az élet
érettségi bizonyítványát, (vagyis azt a benső békét, amelyet nem a
körülmények határoznak meg, hanem a Velem való élő kapcsolat,) akkor
tudja megtenni felnőtt fiad, ha bármit tesz, Velem teszi és Értem teszi.
Amikor a tékozló fiú, azt élte meg, hogy a disznóknak odavetett ételből
sem jut neki, akkor határozta el, hogy végleg hazamegy! Haza, az
ISTENHEZ, mert ott a legutolsó is bővelkedik a javakban. Mindenkinek a
körülményei leleplező erejűek! Ha fiad tisztességesen és biztonságban
akar élni, akkor Engem kell választania gondviselőnek! Engem pedig nem
lehet mulasztással vádolni!
2. Nem vagy egyedül azzal a képességgel, amely által előre
megismerhetsz eseményeket! Erkölcsi súlya e megtapasztalásnak
önmagában nincsen! Ne tégy rá hangsúlyt! Arra akar megtanítani, hogy
jobban tudd magad függetleníteni a környezeti hatások alól! Ne gondold
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hát sem csodának, sem kinyilatkoztatásnak ezt a látást, hiszen neked is
csak utólag igazolódott be az események megtörténtéből, hogy amit láttál,
az valóság.
3. Ne félj a betegségtől! A bűntől félj! Számomra is nagyon fontos az,
hogy egészségesek legyetek! Erről tanúskodik számtalan gyógyításom
régen is és ma is. De a lélek egészsége mindennél fontosabb. Erről
beszéltem, a Máté 5;29-30-ban. Van, hogy csak a testi betegség képes
benneteket jobb belátásra bírni. Adjatok hálát azért, hogy csak a fizikai
test sérül, ami előbb-utóbb úgyis tönkremegy, nem pedig a lelketek kerül a
kárhozatra. Aki azt állította rólad, hogy megvakulsz, a saját véleményét
mondta el, nem az Enyémet! Ne hagyd, hogy mások elkeserítsenek! Én,
Jézus vigyázok rád, és arra kérlek, hogy egészséges szemeidet fordítsd az
evangéliumok felé! Tanulj Tőlem az értelmeddel, hogy szíved szándékát
helyes irányba tudd megélni. Keress magadnak olyan tanuló közösséget,
ahol tanításom mélyebb értelmét is megismerheted!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
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Kérdező: KÉRDÉSEK A HANG-KÖZÖSSÉG FELADATAIRÓL!
1. Véleményem szerint a közösség pénzét a Hang-könyvek idegen
nyelvre való lefordítására kellene használni.
2. Szüksége van-e egy jézusi közösségnek alapítványra ahhoz, hogy
szeretni tudjon?
3. Web-Hang ügyben kell-e pályamódosításokat végeznem?
4. Véleményt kérek egy könyvről és annak valódiságáról?
HANG:" Drága Barátom!
1. Közösségetek előtt több olyan feladat is áll, amelynek
megvalósulásához pénz kell! Ide tartozik az általad megjelölt feladat is.
Az használja jól az anyagi eszközeit, aki itt és most a lehetőségei és a
képességei szerint a meglátott jót a legteljesebb formában képes
megvalósítani, és mellette hagy magának lehetőséget arra is, ha kell,
módosítson álláspontján. Az Isten nem személyválogató, de szerepeket
kiosztó. Ez azt jelenti, hogy Lelkem mindenkiben törekszik egyértelművé
tenni szándékát, és ha a ti lelketek is kész a feladatra, akkor a
körülményeitekben annak megvalósulása realitássá válik. Igen, mert az
enyéim körülményeinek is az Istene vagyok! A vágy nagyon messziről
célozza meg a feladatot. A Velem történő napi felismerések kellenek a
vágy irányába ahhoz, hogy azok értékelhető, megvalósítható feladattá
51

váljanak. Tehát, aki megszólítva érzi magát egy feladatra, az addig
tisztogassa, alakítsa, dolgozzon rajta, amíg a megvalósulás szinte
felkínálja magát. Az állhatatosság és az alázat azok a lelki tartalmak,
amelyek tanúságot tesznek bennetek szándékotok komolyságáról. Az
anyagiak előteremtése pedig az Én gondom! Minden esetben meg tudom
szólítani azokat a gyermekeimet a segítés szándékával, akik hallgatnak
Rám. Senki sem szenvedhet hiányt semmiben, aki az Én szőlőmben
dolgozik. Ahol egy Általam felkínált feladatnak nem valósulnak meg az
anyagi feltételei, az csak azért lehetséges, mert nem anyagi feltételhez
kötött, vagy azért, mert még nem jött el a feladat megvalósulásának ideje.
Hogy önmagatokat és másokat becsapva ne várjatok arra a
megvalósulásra, amely lehet, hogy sohasem jön el, ezért a jelen
megszentelésénél nagyobb feladat számotokra nem létezik. Tehát a
fontossági sorrend: itt és most mire vagyok képes, mire van lehetőségem!
Hosszútávon az gondolkozzon, aki képes a jelenre építeni. Ma dől el a
holnapotok!
2. A jézusi szeretetnek nincs szüksége semmire! A jézusi szeretet
magában hordoz mindent! Szeress, és tégy, amit akarsz! De a Földön a
jézusi szeretet tisztán csak szándékvilágotokban él! A Föld a törekvés
világa, a vevés világa és a jog világa! Egy olyan társadalmi
berendezkedésű világban éltek, ahol a mindenkori hatalom mindent
elkövet, hogy ellenőrzése alatt, és ez által a mindenkori jogi törvények
alatt tartson benneteket! Bármennyire szeretnétek, nem léphettek ki a jog
keretei alól. Nem, mert ha nem ismeritek őket, akkor is vonatkoznak
rátok! A jog világa nem a kegyelem világa! Egyetlen módon mondhatsz
ellene a jognak! Akkor, ha azt akarja, hogy bűnt kövess el! De ilyenkor
ellene is kell hogy mondjál! Bűn az, amikor valaki tudva és akarva tesz az
Isten akarata ellen! Ha a jog nem sérti az Isten akaratát, kötelességetek
megtenni azt. Az alapítvány, mint közösségi forma, nem ellentéte a
tanításomnak, akkor sem, ha nem a leghatékonyabb formája a szeretetnek!
Tehát nem akadályoz benneteket abban, hogy jót cselekedjetek egymással.
Az, hogy hivatalból figyelnek benneteket, az a legkevésbé se zavarjon! Így
világossá válik mindenki előtt, hogy titeket csak jogtalanul bánthatnak.
Egyébként Engem is figyeltek egész működésem alatt!
3. A Földön minden ügyben kell pályamódosítást végeznetek. Egyetlen
irányba ne módosítsatok pályát! Ne cseréljetek le Engem, Jézust másra!
Munkádhoz bátran kérj segítséget testvéreidtől, azoktól, akiknek adsz a
szavára!
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4. Sem az Ószövetségből, sem a Jelenések könyvéből, sem az apostoli
levelekből, sem az általad említett könyvből nem lehet felismerni a
gyermekeiért az életét is odaadó Istent. Csak az Evangéliumokban
elmondott tanításaim tükrében, tehát tanításomhoz viszonyítva nyer
minden más tanítás értéket! A jézusi szeretet megértéséhez és
megéléséhez az általad említett könyv használhatatlan!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS lelkével!"
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Kérdező. EGYENES VÁLASZT VÁROK!
1. Mi a véleményed rólam?
2. Mi lesz velem életemben, megadod-e a hőn áhított vágyam?
3. Mivel Te alakítasz mindent, hogy nem tudod megmondani azt, hogy
mi történik az emberrel?
HANG:" Drága Gyermekem!
1. Őszinte, nyíltszívű, de az Isten dolgaiban járatlan gyermekem vagy.
2. Mivel Én, Jézus szeretlek és jót akarok neked, ezért csak azokat a
vágyaidat támogatom, amelyek a javadra válnak!
3. Nem Én alakítok mindent! A bűnhöz, az önzéshez, az erőszakhoz, a
szeretetlenséghez, a rosszindulathoz, a káromkodáshoz, a hazugsághoz és sorolhatnám vég nélkül, hogy mi mindenhez - nincs semmi közöm! És
ha nincs hozzá közöm, akkor nem is Én alakítom! Bennem az ördögnek
semmije sincsen! Ezt a fajta életet ti emberek alakítjátok, ha tetszik
Nekem, ha nem! Egész életrátevést, áldozatos, komoly munkát vállal az,
aki ezektől a beteg, pusztulásba vivő tartalmaktól meg akar szabadulni a
segítségemmel! Tanításomat a négy evangélium alapján tudod a
legtisztábban megérteni, és minden más tanítást ehhez kell igazítani!
Különböző ezoterikus könyvek összehasonlítgatásával semmire nem
mégy! Jelenlegi médiumom a negyvennegyedik Hang-könyvet írja,
továbbra is avval a szándékkal, hogy erkölcsi tanításomat napi teendőkre
lebontva élővé tudjátok tenni. Ha ezekből a könyvekből áttanulmányoztál
volna pár darabot, ma biztosan nem járnál ekkora problémaerdőben.
Annak eldöntése, hogy számodra ki a hiteles tanító, saját felelősséged
hatáskörébe tartozik. Nem akarlak megmenteni attól a folyamattól, hogy
felelős, öntudatos, szerető ember légy!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
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Kérdező: HOVÁ MENJEK TANULNI?
HANG: "Drága Gyermekem!
Az ember akkor válik felnőtté, ha felelős döntést tud hozni saját életével
kapcsolatban. Van képességed, van lehetőséged és van józan értelmed!
Neked kell mindent összevetve megtalálnod azt a számodra leginkább
megfelelő megoldást, amelyben hited szerint helyt tudsz állni! Segítségül
elmondok pár szempontot, ami segíthet döntésed meghozatalában!
1. Mindig akkora feladatot vállalj, amekkorát el tudsz végezni!
2. Azért soha ne vállalj feladatot, hogy másoknak megfelelj!
3. A feladat elvállalásában mindig a képességed és a lehetőséged legyen a
döntő!
4. Ne vállalj feladatot sem negatív, sem pozitív érzelmi túlfűtöttségből!
5. A feladatodat úgy végezd, hogy ne elválasszon, hanem inkább
összekössön másokkal!
6. Bármit teszel, akkor teszed jól, ha jó szándékkal teszed!
7. Az egyéni feladatod csak téged kötelez.
8. Addig ne hagyd abba az elkezdett feladatod, amíg be nem fejezted vagy
jobbat nem látsz nála!
9. Hogy feladatod maradandó gyümölcsöt teremjen, Tőlem kérd az erőt
hozzá!
Ha e szempontokat figyelembe veszed, akkor mindig meg fogod tudni
oldani a feladataidat, és az mindig békét fog eredményezni. Igen, mert így
nem a feladat határoz meg téged, hanem te határozod meg mindig az új
feladataidat.
Nagyon szeretlek, és megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!"
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Kérdező: A KÉSZÜLETLEN HALÁLTÓL MENTS MEG, URAM,
ENGEM!
HANG: "Drága Gyermekem!
Kérdésed számomra arról tesz tanúbizonyságot, hogy nemcsak szeretsz
Engem, hanem komolyan is veszed az életet. Minden vágyam az, hogy
szándékod szerint legyen, és halálod órája valóban az életed legszebb
órája legyen. Több ezer éves kijelentésemet ismétlem, amikor azt
mondom, hogy élni nem más, mint halni tanulni! A földi halál ugyanis
nem elmúlása a létnek, hanem valódi kezdete! Át kell lépnetek egy olyan
ajtón, amellyel azonosítottam Magam, és csak azt tudjátok magatokkal
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hozni, amilyenné váltatok. Minden más marad a mulandóság markában! A
koporsóra nem varrnak zsebet! Ezért mondom ma is: ne földi, hanem égi
kincseket gyűjtsetek. (Gal.5;22) Aki Ura távollétében is azon fáradozik,
hogy ellássa a rábízott feladatot, azt nem éri készületlenül a halál. Találsz
magadnak feladatot környezetedben a tanulás és a gyakorlati szeretet
terén. Erődhöz mérten tedd a meglátott jót, és bízz Bennem továbbra is !
Köszönöm a Nekem adott szívedet!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HIT, a HŰSÉG és a SZERETET
LELKÉVEL!"
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Kérdező: EGY KELLEMETLEN BETEGSÉGRŐL KÉRDEZEM A
HANG-OT!
HANG: "Drága Gyermekem!
Önmagában nem létezik testi betegség! Sem kicsi, sem nagy. Csak
olyan betegség létezik, amely következmény. Következménye valamilyen
lelki állapotnak. Az egyik lelkiállapot az Isten dicsőségének
megnyilvánulását kínálja fel, amíg a másik a vállalt életfeladat és a
megvalósult, megélt cselekedetek között feszülő diszharmóniára mutat rá.
Nálad az utóbbiról van szó! Itt kell keresned betegséged okát. Nem bűnről
van szó, hanem egyfajta iránytalanságról! Életed műszerfalán kigyulladt
egy figyelmeztető lámpácska, amely azt jelzi, hogy valamilyen feladatot
nem megfelelő lelki tartalommal élsz meg. Tehát nem a feladattal van a
probléma, hanem avval a lelkülettel, ahogy megéled. Sem a munkádból,
sem a gyógyulásodból nem csinálhatsz hiúsági kérdést. Maradj szelíd és
alázatos! A hited miatt pedig ne aggódj! Nem az egészségesek
üdvözülnek, hanem az irgalmasok. A te dolgod az, hogy továbbra is
tisztogasd, farigcsáld érzékenységedet. Tudom, hogy a szíved
visszavonhatatlanul az Enyém!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

55
Kérdező: A KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉSEK, VITÁK SEGÍTENEK-E
BENNÜNKET JOBBÁ VÁLNI, VAGY TÖREKEDJÜNK ERRE
KÖZÖSSÉG NÉLKÜL KÜLÖN - KÜLÖN?
HANG: "Drága Gyermekem!
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A közösségi tanulást nem pótolja semmi! " Ahol ugyanis kettenhárman a Nevemben összejöttök, Én ott vagyok veletek". Szent Lelkem a
garancia arra, hogy a Velem való foglalkozásban az értelmeteken keresztül
megtaláljátok a lelketek nyugalmát. Ez addig igaz, amíg Tőlem akartok
tanulni és nem egymástól! Tehát a Rólam való ismeret bővítése, a
tanításom megértése a cél, nem pedig egymás meggyőzése, faragása.
Vitatkozni csak úgy szabad, hogy érveket soroltok fel tanításom tükrében,
és nem minősítitek egymást. A Lélek ott fú, ahol akar, és nem ott, ahol ti
akarjátok. Tehát a saját nyitottságotokon múlik az, hogy észreveszitek-e
meghalljátok-e hogy ki által mit akarok közölni veletek. A Szentléleknek
közösség-teremtő ereje van! Igen, mert az Isten elgondolása szerint
szeretni nem lehet egyedül!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
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Kérdező: MI A FELADATOM?
1. Meghalt férjemnek kell-e segíteni?
2. Engesztelő közösségbe járok!
3. Mi a feladatom?
HANG: Drága Gyermekem!
1. A szívből mondott ima mindig erőforrás annak, akiért mondják, és
erőforrás annak is, aki mondja. Addig imádkozz kérő imát másokért, amíg
úgy érzed, hogy van mit javítanod a szóban forgó kapcsolaton! Ha lelked e
tekintetben nyugodt, akkor hálaadó imával köszönheted meg azokat az
ajándékaimat, amelyekkel megajándékoztalak benneteket.
2. Akkor támogatom alkalomszerűen az engesztelő közösségben való
részvételedet, ha nem Engem, Jézust, a Mennyei Atyát, az égieket
akarjátok kiengesztelni, hanem egymástól akartok bocsánatot kérni.
Mindenki tévedésben van, aki azt hiszi, hogy az Isten haragszik, ezért
engesztelni kell. Az Isten állapotszerűen szeret, vagyis örökké, és soha
nem volt és soha nem lesz gyűlölet a szívében gyermekei iránt! Ettől Isten
az Isten! A harag, az erőszak, a háború a ti földi találmányotok. Tehát ne
Engem engeszteljetek azért, amit egymás ellen követtek el! Természetesen
minden szülőnek fáj az, amikor azt látja, hogy gyermekei ölik egymást, de
olyan nem fordulhat elő, hogy a szülő támogassa egyik gyermekét a másik
ellenében, hogy az kiirtsa testvérét a Föld színéről. Akkor tesztek
tanúságot arról, hogy nincs harag a szívetekben, ha képesek vagytok még
az ellenségeiteket is szeretni. Úgy, ahogy kétezer éve példát adtam nektek.
Soha senkinek nem ártottam, mindig mindenkinek megbocsátottam, és ott
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segítettem az embereken, ahol csak tudtam. Ez a magatartás a jézusi
örökségetek!
3. A fenti válaszomban elmondott jézusi örökség megélése minden ember
feladata. A tiéd is! Tanulj Tőlem, hogy tanúságot tehess Rólam!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"
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Kérdező: MIRE KELL FIGYELNEM?
1. Mire kell figyelnem, vigyáznom leginkább?
2. Helyesen teszem-e, hogy a halvaszületett és a meg nem született
magzatokat keresztelem?
3. Isten megbocsát nekem?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Arra kell vigyáznod, hogy ne menj el a tanításom mellett! Ne a holtakra,
hanem az élőkre figyelj!
2. Nem teszed helyesen! Ebben a munkádban a butaságod mentesít.
Semmilyen pozitív erkölcsi tartalma nincs annak, amit teszel! "Aki
megkeresztelkedik és hisz, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik." Ez a
kijelentésem azt jelenti, hogy nem a szertartás, hanem a hitben megélt
magatartás az, amely üdvözít. Tehát, aki hisz, és ezt keresztségben
lepecsételi, az üdvözül, aki pedig nem hisz, az akkor is elkárhozik, ha meg
van keresztelve! Képtelenség az, hogy halott vagy meg sem született
magzatok vállalni tudnák, és hitben megéljék a jézusi Utat. E nélkül
viszont a keresztség semmit sem ér! Még egyszer mondom, nem a
szertartás, hanem a magatartás az, ami benneteket üdvözít. A vallásosság
ördöge olyan tartalmakat akar veletek elhitetni, amilyet Én, Jézus soha
nem tanítottam nektek! Nincs az a szertartás, amely pótolhatná az
embertársaid felé megélt irgalmas cselekedetet. Erről beszéltem nektek,
amikor azt mondtam, "ha tudnátok, hogy mit jelent az, hogy irgalmasságot
akarok és nem áldozatbemutatást".
3. Minden bűn és istenkáromlás bocsánatot nyer, de aki a Szentlelket
káromolja, az nem nyer bocsánatot sem ebben, sem a következő
világkorszakban. Te nem élsz a Szentlélek elleni bűnben, ezért vagy képes
bűnbánó imára, amellyel bocsánatot nyersz.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"
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Kérdező: MI A KÖZÖS FELADATOM ERRE AZ ÉLETRE A
KEDVESEMMEL?
HANG:" Drága Gyermekem!
Az a feladatotok, hogy egymást segítsétek abban az egész embert
kívánó munkában, hogy Rám találjatok, és szívetekben a végsőkig
megőrizzetek Engem! Ennél szebb és teljesebb feladatot nem kapott ezen
a Földön senki. De kisebbet sem! A közös imádság, a közös tanulás legyen
életetekben az a sínpár, amelyre ha ráléptek, biztonságban megélhetitek
kapcsolatotokat az Istennel és az emberrel egyaránt. Ha meg tudjátok
valósítani azt a magatartást az életetekben, hogy nem a vágyaitok, hanem
a képességeitek és a lehetőségeitek szerint osztjátok be a
mindennapjaitokat, akkor minden órátok, napotok teljes lesz. Igen, mert
azt fogjátok megélni, hogy annál többet, mint amit megtettetek, már nem
tehettek, ezért lelketek nyugalma nem a vágyak szárnyára, hanem a
realitások szilárd talajára épül. Valójában ez nem más, mint a jelen
megszentelése! Én, Jézus hatékonyan csak az ilyen életben vagyok jelen!
Akkor szeretitek egymást helyesen, ha Rám figyelve mindenben követitek
egymást, kivéve azt, amit bűnnek éltek meg! Ez azt is jelenti, hogy meg
kell tanulni nemet mondani a másiknak, ha nem akartok a másik bűnében
bűnrészes lenni. A szeretet az nem cimboraság és nem érdekkapcsolat! A
szeretet kegyelmi kapcsolat, amelyben mindkét fél feláldozza magát azért,
hogy a másiknak jobb legyen! Az erőt Én, Jézus adom hozzá!
Nagyon szeretlek, és megáldalak benneteket az ÖRÖK HŰSÉG
LELKÉVEL!"
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Kérdező: NEM MEREK LÉPNI!
HANG:" Drága Gyermekem!
A sajnálat az általában nem vezet sehová. Nem hordoz önmagában
akkora erőforrást, hogy hosszú távon gyümölcsöző legyen. A szeretet az,
amelyre építkezni lehet. A szeretet egy kimeríthetetlen örömforrás a
boldogság területén, amíg a sajnálat mindig egyfajta hiányt fogalmaz meg!
A rászorulókon való segítést nem tudnátok megvalósítani, ha pusztán
sajnálatra épülne. Az Isten szeretete az erőforrás bennetek, amely által
egyáltalán észreveszitek a rászorulókat. Teréz anya ezt így fogalmazta
meg: "valami szépet tenni az Istenért!" Csak olyan emberrel kösd össze az
életedet, akit szeretni tudsz, és nem olyannal, akit csak sajnálsz! Ne legyen
bűntudatod magad vagy mások hiányossága miatt. A bűntudat arra sarkall,
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hogy erődön felül vállalj, és hogy felelősséget érezz másokért. Ez a fajta
gondolkodás nem Tőlem való. De arra is vigyázz, hogy a szeretetet ne
csupán az érzelem mérlegén súlyozd! Jót akarni valakinek, vagyis
szeretni, lehet érzelmi túlfűtöttség nélkül is. Gondolj arra, amikor a
kereszten a gyilkosaimért imádkoztam!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

60
Kérdező: ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL!
1. Újjászületek ebben az életemben?
2. Helyesen tettem-e, hogy természetgyógyászhoz mentem gyógyulni?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. " Aki nem születik újjá a földi testében, az nem megy be a Mennyek
országába!" Ez azt jelenti, hogy az üdvösségnek feltétlen feltétele az, hogy
újjászülessetek! De azt is jelenti, hogy ez nem Énrajtam múlik. Megtérni
annyit jelent, hogy elfogadtok Engem Uratoknak, Megszabadítótoknak.
Vagyis vállaljátok azt, hogy az Én látásmódom szerint akartok élni. E
vállalás sikerességét pecsételi le az újjászületés. "Mert nem mindenki, aki
mondja nekem, Uram, Uram, megy be az Egek Istenének királyságába,
hanem csak az, aki meghallgatja és megcselekszi az Én égi Atyám
akaratát!" Természetesen Én azt szeretném, hogy minden gyermekem
újjászülessen, vagyis a földi mulandó értékeket lecseréljétek örök égi
értékekre. Hogy ez nálatok egyénenként mikor következik be, számtalan
döntés következményétől függ. Te már nem vagy messze az Isten
országától! Adj érte hálát! Majdnem biztosra veheted azt, hogy
újjászülettél, ha a környezeted rólad ezt egyértelműen állítja.
2. Helyesen tetted, hogy elmentél ahhoz a természetgyógyászhoz
gyógyulni. Itt is igaz, mint mindenhol, hogy a gyümölcseiről ismerni meg
a fát. Nemcsak a gyógyulás mértéke, hanem a gyógyítást végző embersége
is jól értékelhető gyümölcsnek számít!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

61
Kérdező: NAGYON SZERETEM AZ ISTENT!
1. Ostromoljuk az Egek Királyságát a békéért!
2. Szeretnék egy reggel úgy felébredni, hogy minden Ige az elmémben
van!
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3. Nyisd meg nekem a tudás csatornáját, Uram!
HANG: Drága Gyermekem!
1. Ne Engem ostromoljatok a békéért, hanem egymást győzzétek meg
arról, hogy nem érdemes háborúznotok. A földi béke megadása nem az Én
hatáskörömbe tartozik. Én, Jézus csak az Égi békét tudom adni azoknak,
akik követni akarnak Engem a Földön. Az Én békém, az Égi béke nem
fegyverszüneten és diplomáciai megállapodáson nyugszik, hanem azon az
életet is odaadó magatartáson, hogy az enyéimnek lehetnek ellenségei, de
ők soha nem lehetnek ellenségei másoknak. Úgy is mondhatnám, hogy az
enyéimnek nincs felhatalmazása arra, hogy ellenálljanak a gonosznak.
Ezért azt a békét, amelyet Én adok, ez a világ nem adhatja, ezért el sem
tudja venni! Nem, mert ennek a világnak nincs és nem is lesz ilyen békéje
soha! Míg a Földön a békét fegyverszünetnek hívják, addig az Égi
békének szabadság a neve!
2. Én, Jézus meg azt szeretném, ha reggel úgy ébrednél fel, hogy a
szeretetparancs a szívedben van! Az első két főparancson fordul minden
szeretetkapcsolat a Földön. Ezeket ismered, tehát az elméddel fel tudod
fogni. Élővé akkor válik benned, ha ezeket az erkölcsi normákat a
gyakorlatban meg tudod valósítani. Tehát a tőled telhető minden
lehetséges módon szereted az Istent, és a lehetőségeid szerint jót akarsz az
embereknek is! A jóakarat mértéke pedig akkora legyen, amekkorának te
is örülnél!
3. Nem az okosok üdvözülnek, hanem az irgalmasok! Így is mondhatnám:
azok az igazán okosak, akik irgalmasak! Amit nem tudsz, azért nem
felelsz! Azt éld meg teljességben, amiről meg vagy győződve, hogy
Istennek tetsző. Ne a tudás után ácsingózz, mint Éva tette! Tudod, mi lett a
vége! A ráfigyelő és a szolgáló szeretet után ácsingózz, hogy azt a keveset,
amit tudsz, éld meg a lehető legnagyobb jó szándékkal, és tökéletes leszel,
mint tökéletes a te Mennyei Atyád!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
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Kérdező: GYERMEKEM BETEGSÉGÉRE KERESEM A VÁLASZT!
HANG: " Drága Gyermekem!
Ne vádold magad mulasztással gyermeked betegségét illetően! Fiad
betegsége meg fog gyógyulni! Karmikusan vállalt betegségről van szó,
amelyből nektek, szülőknek is ki kell vennetek a részeteket. Férjed segítő
melléd állása nagyon segítheti a gyógyulást. Fiad egy olyan vállalt
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betegségéről van szó, amelyben felhívja a figyelmeteket az egymásra
figyelés, a szeretetben való egymás mellett élés fontosságára. Ne
aggódjatok fiatok állapota miatt, fogadjátok el őt olyannak, amilyen, és
éljetek azokkal a lehetőségekkel, amelyekről meg vagytok győződve, hogy
a családi köteléketeket erősíti, és fiatok gyógyulását elősegíti! Nagyon
fontos, hogy gyermeketeket ne neveljétek betegként! A lelki egészség
mindennél fontosabb. A fizikai testben való gyógyulás is ennek a
következménye lesz!
Nagyon szeretlek, és megáldalak benneteket az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

63
Kérdező: A NŐI SZÉPSÉG RABJA VAGYOK!
1. Mi a véleményed, Uram, a szép nők iránt érzett vonzalmamról?
2. Mondd meg világosan, mi vagyok én Neked?
3. Nem tudok imádkozni Hozzád!
HANG: " Drága Barátom!
1. A kéjvágy, a bírvágy és a hatalomvágy az önzésetek olyan
megnyilvánulása, amelyet ha nem tudtok kordában tartani, akkor egész
biztos, hogy az ördög játékszerévé váltok. Mivel te ezt nem tudod kezelni,
ezért a megszállottság állapotában vagy. Minden ember erkölcsi
kötelessége, hogy felülkerekedjen, legyőzze, kezelje azokat a parttalan
vágyakat, amelyekkel másokat akar birtokolni, saját benső igényeinek
kielégítésére. A szépség egy szubjektív látást takar. Mindenkinek az a
szép, amit annak lát! A te látásoddal nincs baj, az nem probléma, ha
minden nőt szépnek látsz. A vágyaiddal van a baj. A probléma ott
kezdődik, hogy te birtokolni akarod őket és kihasználni. Ilyen magatartás
mellett a hűség, mint a hit próbája, nálad szóba sem jöhet. E
megszállottságod miatt sem jó apa, sem jó férj nem tudsz lenni. E kettő
elválaszthatatlan. Kérd imádban megszabadításodat! Számodra is Én,
Jézus vagyok a szabadító!
2. Világosan megmondom neked, hogy egyetlen gyermekemként
szeretlek. Ezt akkor fogod megérteni, ha rálátsz arra, hogy nem a
vevésből, hanem az adásból, a mindent adásból van a mindent birtoklás!
3. Azért nem tudsz imádkozni Hozzám, mert az ősellenség elhiteti veled,
hogy akadémikus magasságokban kell beszélgetned Velem, ezért
magadtól annyit sem tudsz mondani, hogy Uram, segíts! Még egyszer
mondom, hogy kérd szabadításodat, hogy tiszta értelemmel és tiszta
szívvel tudj Mellettem dönteni!
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MEGÁLDALAK!"

64
Kérdező. NEM JAVUL AZ ÁLLAPOTOM!
HANG: " Drága Barátom!
Leveleid száma meghaladta a harmincat, amelyeket médiumomnak
küldtél, hogy általa választ kapjál arra az alapkérdésre: hogyan találd meg
lelked nyugalmát. Mindaddig feleslegesen kérdezel a Hangtól, amíg nem
akarod meghallani a választ. Bármelyik eddig hozzád eljuttatott
válaszlevélből könnyedén megérthetnéd szándékom lényegét, ha Velem
lennél elfoglalva és nem magaddal. A hiúság és a nagyravágyás gőgjében
élsz, és azt hiszed, hogy akkor kellesz Nekem, ha kellőképen okos vagy!
Vedd már tudomásul, hogy nem akkor kellesz Nekem, ha okos vagy,
hanem akkor, ha JÓ VAGY! Legalábbis, ha erre törekszel! Az a dicsőség,
amelyre te pályázol, az Előttem utálatos, ezért nem tudlak boldoggá tenni.
Nem, mert Én tőletek dicsőséget nem veszek, hiába akarjátok magatokat
az Én nevemben rendkívüli dolgokkal felruházni, ha nincs bennetek
alázat, egész biztos, hogy az ördög játékszereivé váltok. Azt mondod,
hogy betöltött a Szentlelkem, közben pedig az ördög rendszeresen
meggyaláz. Ha egy kicsit is ismernél Engem, akkor tudnád, hogy akiben
Én élek, azt az ördög ugyan egy pillanatra megtévesztheti, de tönkre nem
teheti! Nem, mert Én csak az alázatosokban élek. Ha úgy lenne, amint
állítod, akkor Engem gyalázna az ördög, vagyis Én engedelmeskednék
neki benned! Ez istenkáromlás! Harmincegyedszer mondom neked,
Engem, Jézust ismerj meg a lehető legjobban, hogy ehhez az ismerethez
igazíts az életedet! Ha nem Belőlem táplálkozol, nincs hozzád közöm! Ha
nem táplálhatlak téged, akkor sincs hozzád közöm! Én tudom azt, hogy az
ember legnehezebb feladata az, hogy kicsivé váljon, de aki erre nem
képes, ahhoz megint csak nincs közöm!
Megáldalak a JÓZANSÁG lelkével!"

65
Kérdező: VÁLTOZÁST REMÉLEK PÁROM ÉLETÉBEN!
1. A sok bűnöm ellenére az égiek megajándékoztak egy gyermekkel.
Mivel érdemeltem ki ezt az ajándékot?
2. Barátom képes lesz-e leszokni az alkoholról, ha a gyermek
megszületik?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valóban kegyelem számodra az, hogy gyermeket vársz. E kegyelmet
azért kaptad, hogy megerősödj Belém vetett hitedben. Meg kell látnod,
hogy Én, Jézus valóban a bűnösökhöz jöttem, és nem azokhoz, akik azt
gondolják magukról, hogy bűntelenek. Aki jónak gondolja magát, az nem
akar változni! Minek változzak, ha úgyis jó vagyok, mondják magukról az
elveszettek! Uram, hogyan lehetséges az, hogy bűnös vagyok, és Te mégis
szeretsz, mondják magukról azok, akik Engem keresnek! Emlékezz a
vámos és a farizeus imájára! Mindenki téved, aki azt hiszi, hogy azért
szeretem, mert megérdemli! Nem az érdemeitek miatt kelletek Nekem,
hanem azért, mert Én jó vagyok, és soha nem mondok le rólatok!
2. Barátodat kellene megkérdezni, hogy születendő gyermeketeknek akare tisztességes apja lenni. Csak rajta áll!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
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Kérdező: KÉREM AZ ISTENT, HOGY SEGÍTSEN A LÁNYOMON!
HANG: "Drága Gyermekem!
Szíved segítő szándéka örömmel tölt el akkor is, ha - érthetően fájdalom borul rá. Imád meghallgattam, és lányod meg fog gyógyulni!
Amennyire módodban áll, légy mellette és segítsd őt! Tudasd vele, hogy
az egészség felelősséggel jár. Imáidban gyógyító erő van, bízz Bennem!
Megáldalak a HIT, a REMÉNY és a SZERETET LELKÉVEL!"
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Kérdező: NEHEZEN DÖNTÖK!
1. Meghalt édesanyámnak hogyan tudnék segíteni?
2. Nehezen tudok dönteni!
3. Miért vannak értelmetlen és sokszor ijesztő álmaim?
HANG:" Drága Gyermekem!
1. Édesanyád annak örülne a legjobban, ha azt látná, hogy Rám figyelve
képes vagy megállni a lábadon!
2. Azért döntesz nehezen, mert még nem világos előtted, hogy kinek
akarsz megfelelni! Nagyon komoly értelmi munkát igényel az, ha valaki
meg akar ismerni Engem. Nem azért, mert rébuszokban beszéltem, hanem
azért, mert az élet mindennapjaiban nagyon nehéz felismernetek a tiszta
búzát az ocsútól. Nehéz, mert a tiszta búza ruhájában tetszeleg az ocsú is,
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és mindent elkövet, hogy őt válasszátok. Engem, Jézust tanulni kell! Aki
erre az áldozatra nem képes, az előbb - utóbb gödörbe esik. Nem lehet a
jót választani a Jó ismerete nélkül! Szent Lelkem irányítja azokat, akik
vállalják, hogy közösségben ismerjenek meg Engem a tanításom által! Az
evangéliumokban elmondott szavaim értelmezése, a Hang-könyvek
olvasása, a KIO megismerése azok a sarokkövek, amelyek képesek
látásodat olyan mértékben szélesíteni, hogy egyre nagyobb biztonsággal
tudj Mellettem dönteni! Ha Rám bízod magad, akkor megtanítalak arra is,
hogyan kell egyértelműen nemet mondani! Gyakran kérdezd meg
magadtól: Jézus most mit tenne a helyemben? A választ megtalálod az
értelmed által a fent említett könyvekben és a szíved által a
lelkiismeretedben. Ha béke van benned, akkor mindig jól döntöttél!
3. Álmaid arról a bizonytalan útkeresésedről szólnak, amelyekben a
kísértő megpróbál még jobban elbizonytalanítani. Töltekezz Velem
nappal, hogy szabadon szállhass álmodban éjjel!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
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Kérdező: A VÁLÁSOMRÓL, HARMADSZOR!
HANG: "Drága Gyermekem!
Emlékeztetőül mondom el neked, hogy az a bűn, amikor tudva és
akarva teszel az Isten akarata ellen. Nálad erről szó sincs. Férjed
egyértelműen elhagyott. Mivel a házasságodat törvényes jogi képviselő
kötötte meg, ezért annak hivatalos felbontását is törvényes jogi képviselő
teheti meg. Az erő világát akkor alkalmaztad volna férjeddel szemben, ha
a jog által különböző szankciókat, követeléseket, anyagi előnyt stb. akartál
volna érvényesíteni. A jog világában rá kell tenni a pecsétet arra is, ha két
ember élete nem összeegyeztethető. Ez nem szeretetlenség, hanem
egyértelműség. Mindenki tudja, hogy a szeretet nem a papíron él, hanem a
szívben lakozik. A kiállított papír már csak következménye annak a benső
elhatározásnak, amellyel összekötitek, vagy elválasztjátok az életeteket. És
mégis óriási jelentősége van ezeknek a papíroknak, mert evvel igazoljátok,
és tesztek tanúságot mások előtt körülményeitekben, hogy döntéseitekért
képesek vagytok felelősséget vállalni. A Szent Lélek a rend lelke és nem a
rendetlenségé. Világotokban a rendet a jog képviseli. Még egyszer
mondom, nem szeretetlenség az, ha olyan jogi lépést teszel, amely nem árt
egyik félnek sem, de mindegyik félnek használ. Szeretettel kérlek, lépd át
ezt az ügyet, ne legyen bizonytalanság benned, mert ez azt jelenti, hogy túl
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sokat foglalkozol magaddal, így értelemszerűen kevesebbet Velem, és
másokkal!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
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Kérdező: BELEFÁRADTAM!
1. Mária hogyan tudta anyai teendőit összeegyeztetni a tanításod
követésével?
2. Kössünk egyezséget! Én, ahol tudok, beszélek Rólad és vállalom a
gúnyt és a megaláztatást. Te pedig segíts nekem megoldani a lakás és
pénz problémámat!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mária, égi édesanyád, míg gyermek voltam, nem az Én tanításomat
kellett, hogy kövesse, hanem mint minden zsidónak, Mózes törvényei
szerint kellett élnie. Felnőttként, amikor tanítottam a népemet, Mária már
lemondott anyai szerepéről. Így kell neked is tenned. Neveld, szeresd
gyermekedet tanításom szerint, ennél többet vele szemben nem tehetsz, és
ha felnő, az anyai szerepedet bátran cseréld le testvéri szerepre!
2. Az Én fogalmi rendszeremben nem szerepel az a szó, hogy egyezség.
Ezt a szót azok használják, akik jól akarnak járni, lehetőleg jobban, mint a
másik fél. Az Én szótáramban a szövetség szó szerepel, ami annyit jelent,
hogy Részemről örök és felbonthatatlan a hűségem felétek. Szövetség, ami
partneri kapcsolatra épül és a kezdeményezője mindig az Isten. E
szövetséget újítottam meg a véremmel, hogy aki Engem követ az ne lásson
halált sohasem, és még itt a földön részesüljön azokból az áldásaimból,
amelyekről a Márk 10;17-31-ben beszéltem.
Nagyon szeretlek, és megáldalak EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!"
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Kérdező: MIÉRT NEM MAGAMTÓL KÉRDEZEM A HANGOT?
1. Miben kell változnom Feléd és társam felé?
2. Újjászülethet-e olyan ember, aki alkoholista volt?
3. A megkötözöttségeimről kérdezem a Hangot.
HANG: " Drága Gyermekem!
1. Változnod csak Felém kell! Ennek lesz természetes következménye az,
hogy társad felé is olyan hűséggel és ráfigyelő szeretettel fogsz fordulni,
amely egyértelműsíti számára azt, hogy rád minden nehézségben
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számíthat. Én, Jézus senkit sem tudok jobbá tenni, jobbá csak ti magatok
válhattok Általam! Ezért bármit mondhatnék, hogy így meg úgy kellene
változnod, ha ez nálad nem egy benső látásmód következménye, akkor
pusztán engedelmességről van szó, amely nem vezet sehová! Ismerem
szíved tiszta szándékát, képes vagy meglátni és megcselekedni a jót! Bízz
Bennem és tanulj Tőlem!
2. Igen! Bármilyen megkötözöttségből meg lehet szabadulni, és Engem,
mint Utat felvállalva nemcsak lehet, de egészen biztos, hogy újjá is fog
születni az, akiben Én, Jézus élhetek.
3. Azokkal a személyekkel, dolgokkal vagy megkötözve, amelyektől nem
vagy szabad! Tehát a megkötözöttség irányába döntesz, nem pedig a
meglátott jó irányába. Ez minden esetben lelki konfliktust, békétlenséget
okoz. Az a szabad ember, aki külső és belső kényszer ellenére tudja tenni
a meglátott jót!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
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Kérdező: NEHEZEN IGAZODOK EL A KÜLÖNBÖZŐ
TANÍTÁSOKBAN!
1. Nagyon szeretném az evangéliumot hirdetni!
2. Úgy érzem, hogy párkapcsolatom rendezetlen.
3. Különböző felekezetekről kérdezem a Hangot!
HANG:" Drága Barátom!
1. Szíved tiszta szándéka, hogy valóban tanítványom légy, ez Lelkem
munkálkodása benned. E tanítványságnak akkor van valóságos alapja, ha
állapotszerű tanítvánnyá válsz. Ez azt jelenti, hogy semmi sem lehet
fontosabb annál, mint hogy követőmmé válj, vagyis abszolút első kell
hogy legyek az életedben.(Mt.4;19-22) Tanulnod kell Tőlem, hogy
tanúságot tehess a jézusi szeretetről. A tanúságtevés az enyéim számára
elsősorban nem igehirdetésből, rendezvényszervezésből áll, hanem a
szeretet gyakorlati megcselekvéséből! (Mt.25;35-39) Ha felkérnek rá, ha
megkérdezik, hogy benned mitől van béke, mitől vagy kiegyensúlyozott,
harmonikus, akkor nyugodtan beszélj Rólam! Amíg nem látszik az
életeden, hogy neked van egy boldog Istened, addig úgy sem lesznek
kíváncsiak az igehirdetésedre. Nem, mert addig ellentmondásban élsz!
2. Csak önmagadért felelsz! Ha jelenlegi társad szabad, vagyis előző férje
elhagyta őt, akkor bátran állj mellé, ha ő is akarja azt, hogy Isten legyen
életének középpontja.
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3. Jelenleg a világotokban egyetlen olyan - több ezer főt számláló közösség van, ahol nagyon egyértelműen - a kiközösítést, az üldözést, a
börtönt is vállalva, - csak a SZERETNI TUDÓ ÉS A SZERETETLENSÉGET IS ELVISELŐ ISTENT TANULJÁK, ÉLIK ÉS HIRDETIK.
A BÜNTETŐ ISTEN E KÖZÖSSÉG SZÁMÁRA SEMMILYEN
FORMÁBAN NEM LÉTEZIK! Minden más vallási felekezet, közösség,
egyház a büntető istent hirdeti, tanítja, hogy az engedelmesség erényét a
hívek úgy gyakorolják, ahogy azt a különböző vezetők hatalmi rendjük
fenntartásához jónak látják! Aki az evangéliumok alapján, saját szavaim
alapján megismer Engem, annak egyértelművé válik az a kijelentésem:
"Nem lehet különb a tanítvány a mesterénél, ha Engem üldöznek, titeket is
üldözni fognak!" Ha Engem választasz, sorsazonosságot vállalsz Velem!
Legyen ez örök kitüntetés a számodra. Csak a sorsazonosság
következménye lehet az a létazonosság, amit megígértem enyéimnek az
égi hazában!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!"
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Kérdező. ÉGI ÜZENETET KAPTAM!
Legfontosabb számunkra a szolgáló szeretet.
HANG" Drága Gyermekem!
1. Minden, ami épít, buzdít, vígasztal, az Tőlem, a te Jézusodtól van!
Téves az általad kapott sugalmazás, miszerint negatív élmények nem
szerepelhetnek az égiek tanításában! Negatív gondolkozásra,
cselekedetekre buzdító sugalmazás valóban nem jöhet Tőlem! Az
összes szent szenvedéstörténete, mérhetetlen fájdalma negatív élmény,
nem beszélve arról a világraszóló gyalázatról, amit Velem tettek és
tesznek a mai napig is a hatalomra éhes emberek! Rövid földi küldetésem
a teremtés világában a lehető legnagyobb negatívummal találkozott.
Pontosan az emberekben élő negatívumból és az istengyilkosságot is
elviselő Atyaisten akaratából ácsolódott a keresztem. Nem mondhatom hát
az enyéimnek, hogy gyermekem, nézz fel a keresztre, ha követni akarsz
Engem? Mondhatom bizony és mondom százszor és ezerszer is, hogy
nézzetek fel a keresztre, nézzetek az oldalamból kifolyó vérre, nézzetek és
higgyetek! Higgyetek, hogy Nekem semmi sem drága azért, hogy
megtegyem Atyám akaratát, és azért, hogy Engem szeretetlenséggel senki
se vádoljon! Mert Én csak egyfajta szeretetet ismerek, az adást, a
MINDENT-ADÁST!
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2. Ha a szolgáló szeretet alatt azt érted, amit a Máté 25;35-39-ben
elmondtam, akkor áldásomat hordozod. A fényezés, a fénnyel való
gyógyítás, mint tevékenység, szintén áldásomat hordozza, ha általa nem az
előző mondatban megjelölt irgalmas cselekedeteket akarjátok kiváltani,
hanem mellette teszitek azt az Isten dicsőségére!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
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Kérdező: AZ INTERNETEN TALÁLTAM RÁ A HANG-RA!
1. Foglalkoztat az emberi múlt!
2. Bátyám sorsáról kérdezem a Hang-ot.
HANG:" Drága Barátom!
1. Általában mindenkit komolyan foglalkoztat a múlt. Sokakat érdekel a
saját és mások eredete, születése, gyökerei, származása, és azok
különböző kapcsolódásai, viszonyai, amelyek által a kereső ki tudja
építeni, meg tudja találni kötődéseit, illetve fel tudja oldani azokat, ha
látása, érdeke úgy kívánja. A múlt feltárásának lehetnek terápiás jellegű
gyógyító hatásai azoknál a karmikus (hozott) betegségben szenvedőknél,
akik előző életeik szeretetlenségét a jelenlegi földi életükben valamilyen
fizikai vagy pszichés betegségben szenvedik. A múltban való utazás, mely
világotokban egyre divatosabb, csak akkor hatékony eszköz a Velem való
találkozásra, ha az ott szerzett tapasztalatokkal a jelenben egyre inkább
közelebb kerültök Hozzám, Jézushoz! Annyira közel Hozzám, hogy rá
kell hogy döbbenjetek arra a valóságra, hogy az Isten számára a múlt
igazából nem is létezik. Én pontosan azért jöttem közétek, hogy egyszer és
mindenkorra feloldjam az idő rabságát azok számára, akik követni akarnak
Engem! Teljesen mindegy, hogy valaki egy órája követte el a
szeretetlenséget vagy hatvanmilliárd éve! Nem ez számít! Az sem számít,
ha valaki a bűnében vájkál az idők kezdetéig visszamenőleg! A bűn
tekintetében egyetlen dolog számít, az, hogy a bűnöd Hozzám hozzon
közelebb! Rálátni a rosszra pedig csak az Én fényemben lehet! Nem az
emberi okoskodás által kitalált műszerek azok, amelyek Általam
erkölcsileg hitelesítve vannak, hogy megmutassák azt, kinek mikor volt
elkövetett bűne! A szívetekben, a lelkiismeretetekben lévő valóságos
jelenlétem az a hiteles mérce, amely mindig jelez a tulajdonosának, ha
lelkiismeretét Hozzám, Jézushoz igazítja. Mert mindig a szív teltségéből
szól a száj! A szeretetlenség mindig hiány. A jó hiánya bennetek. Nekem
tudomásom van a bennetek lévő hiányról, mint állapotról, de
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bűnlajstromot senkiről nem vezetek! Egyszerűen tudomásul veszem és
elszenvedem, ha valaki vét a szeretet ellen. Én, Jézus állapotszerűen
mindig mindenkinek megbocsátok, aki ezt Tőlem valódi bűnbánattal kéri.
Tehát őszinte bűnbánat nélkül nincs erkölcsi fejlődés. De ez önmagában
kevés! Igen, mert nincs értelme levetni a szennyest, ha valaki a tisztát, az
újat nem akarja felvenni! Tehát újra mondom, semmit sem ér az olyan
bűnbánat, amely nem Hozzám vezet! Mert Én adom a tiszta menyegzői
ruhát rátok, hogy TANÍTÁSOM által megtisztulva részesei legyetek az
égi menyegzőnek.
2. Bátyád nehézsége abból a feloldhatatlan problémából fakad, hogy a jog
világában a jog eszközeivel akarja megvalósítani az irgalmas szeretetet.
Azzal is tisztában kell lennie, hogy nem lehet a jót képviselni a Jó ismerete
nélkül. Ha majd kudarcaiból tanulva egyszer Rám talál, akkor ezeket a
szavakat fogja mondani: Mindig is ŐT kerestem! Igen, mert bátyád már
régóta az Enyém! Akkor is, ha ő ezt még nem akarja tudomásul venni!
Nagyon szeretlek, és megáldalak benneteket a NYITOTTSÁG
LELKÉVEL!"
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Kérdező: HÁLÁS VAGYOK AZ ÚRNAK!
HANG: "Drága Gyermekem!
Köszönöm érzelmileg túláradó szeretetedet! E túláradó szeretetnek
addig van helye az életedben, míg nem akarod mindenáron visszakapni.
Mivel nagyon szeretlek, és az Enyém vagy, ezért féltelek. Egy kicsit
féltelek magadtól, nehogy úgy járj, mint azok, akik imádságaikért
dicsértetni akarják magukat. (Mt.6;5-8) Szeretettel kérlek, hogy szívből
jövő szeretetedet, mert tudom, hogy igazán szeretsz, elsősorban jó
cselekedeteidben mutasd ki!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
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Kérdező: NEHÉZ SORSOT VÁLASZTOTTAM!
1. Nem vállaltam erőn felül?
2. Hogyan tudnám elengedni volt férjemet?
3. Van még feladatom?
HANG: "Drága Gyermekem!
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1.-2. Nem vállaltál erődön felül. A te életedben arról van szó, hogy a
hűséget, amely a hit szó másik és nem kevésbé fontos jelentése, olyan
mély tartalommal töltötted meg, amilyenre csak kevesek képesek. Mégis
felbomlott a házasságod, mert téged, a hűséget nem ismerő férjed
elhagyott! Hol rontottad el? A hűséggel biztosan nem! A hiteddel fogtál
mellé! Igen, mert nem Bennem hittél - akiről lelked mélyén meg voltál
győződve, hogy soha nem hagyhatlak el -, hanem a férjedben hittél, aki
téged többször is elhagyott! Ha Hozzám lettél volna legalább annyira
hűséges, mint ahogy voltál férjedhez, akkor nem élnéd meg tragédiának az
ő hűtlenségét, mert tisztában lennél avval a megmásíthatatlan igazsággal,
hogy a szeretet világában a kegyelmi kapcsolat sokkal magasabb rendű,
mint bármilyen vérkapcsolat! (Márk 3;33-35) Nem egymásra, hanem
Istenre vagytok teremtve! Aki ezt nem akarja tudomásul venni, az mindig
egy általa eszményinek gondolt embernek akar megfelelni, és egészen
biztos, hogy előbb - utóbb csalódni fog! Ha megengeded Nekem, hogy
lelkedben kitöltsem azt az űrt, amelyet hűtlen társad hagyott, akkor képes
leszek olyan örök értékeket felmutatni neked, amelyekért a legnagyobb
áldozatot is örömmel hozod meg. Igen, mert ahol a kincsed, ott van a
szíved is! (Mt. 6;20-21)
3. Természetesen van! Meg kell értened az örömhírt, hogy megoszthassam
veled a boldogságomat! (Márk 1;15) Minden szellemi és erkölcsi
fejlődésnek a motorja a gondolkodás-átalakítás! Ez azt jelenti, hogy nem
csak addig kell a tudatodat Hozzám igazítani, míg meg nem érted a
tanításomat, hanem azon túl is, egészen addig, míg mérhetetlen
örömforrássá nem válik benned minden elmondott szavam, tanításom,
cselekedetem, vagyis az IGE!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
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Kérdező: SZERETNÉK HELYESEN SZERETNI!
1. Édesanyámnak nagyon nehéz az élete. Hogyan tudnék segíteni neki?
2. Szeretném, ha nagyobb önbizalmam lenne!
3. Néha irigylem a tudós és művelt emberek szellemi képességét.
HANG:" Drága Gyermekem!
1. Édesanyád tudatosan még nem döntött Mellettem, bár ösztönösen a
lelkében nagyon sok jézusi vonás van. Az egyik ilyen nagyon fontos jegy,
hogy a maga módján képes elhordozni a megalázottságot. Ez nála azt
jelenti, hogy látványosan nem lázad ellene, inkább benső erő hiányában
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megbetegíti magát. Minden ember elismerésre, szeretetre vágyik, és ez
alól nem kivétel édesanyád sem! Ha e szeretetet, megbecsülést nem kapja
meg attól, akitől várja, vagy magába fordul és depressziós lesz, vagy keres
magának olyan területet, ahol felfigyelnek rá. Édesanyád fájdalmában
most sem Hozzám menekült, hanem a művészethez. Tudom, hogy nem
könnyű megtalálnotok azt a feladatot, amiért a Földre születtetek, de ha
nem Nálam keresitek, bizony nem találjátok meg soha! Az Én erkölcsi
értékrendem örök, nem változik a divattal, a hatalommal, a szokásokkal.
Az állandóság Bennem van! Aki Hozzám fordul, mert nem érti meg a
világ, Én, Jézus egész biztos megértem őt akkor is, ha nem értek vele
egyet. Én tudom, hogy milyen kiszolgáltatottnak lenni! Édesanyádnak
akkor tudsz a legtöbbet adni, ha Rám figyelve segíted őt.
2. Én is nagyon szeretném, ha így lenne! Rád is igaz az, hogy amíg nem
tudod, hogy mit akarsz, addig csak a bizonytalanságot, az iránytalanságot
sugárzod magadból. Addig nem lesz nagyobb önbizalmad, amíg tudatosan
fel nem építed az önbecsülésedet. Amíg nem látod értéknek önmagad,
addig csak a hibáidat látod. Hinned kell Nekem! El kell hinned, hogy
Számomra egyszeri és megismételhetetlen kincs vagy! Nem azért, mert
rendkívüli vagy, hanem azért, mert az Enyém vagy! Senki a világon nem
tudja kikezdeni azt az embert, aki barátjának mondhatja Jézus
Krisztust!(Mt. 7;24-27)
3. Ne irigyeld azokat az embereket, akik élen járnak a tudás
megszerzésében! Akinek sokat adtam, attól sokat is követelek! Az emberi
értelem nagyon sok információ befogadására alkalmas. Különböző
technikákkal az értelem befogadó képessége is növelhető. De Nálam nem
ez számít! Inkább azokhoz a személyekhez vonzódj, akik nem kizárólag
az okosságban, hanem a jóságban járnak élen! Ugyanis nem az okosak
fognak üdvözülni, hanem a jók! A szeretethez, az irgalomhoz nem kell
tudományos fokozat. De kell hozzá bölcsesség, amit Én minden esetben
megadok az enyéimnek! A bölcsesség az nem más, mint egyfajta
praktikus tudás. Nem a tárgyi, lexikális tudásra épül, hanem a szeretet
kifogyhatatlan leleményességére, és azokra az alapigazságokra,
amelyekkel az evangéliumokban azonosítottam magam! Ha az
emberekért, édesanyádért, barátaidért akarsz valami értékeset tenni, akkor
a jóságból eredő megoldásokat válaszd. Igen, mert a szeretet az mindig
összeköt, a tudás önmagában hatalommá válik, mindent megoszt és
szétválaszt!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
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Kérdező: SZERETNÉK A HANGTÓL SZÉP LEVELET KAPNI!
1. Égi honvágyam van!
2. Amit láttam, az úgy fog történni?
3. Mi az, ami összeköt a barátommal?
HANG:" Drága Gyermekem!
1. Lelkedben valóban él egy égi honvágy, amelyet a felszínen nehezen
tudsz kezelni. Ha nem csak sodródnál az életben, hanem tudatosan
Hozzám igazítanád az életedet, akkor e benső honvágyadat
megtisztíthatnád azoktól a téves tartalmaktól, amelyek miatt csak saját
másságodat veszed észre, de a mások másságát már nehezen fogadod el! A
szeretet forrása benned van! Ez azt jelenti, hogy nem a másik ember
hozzád viszonyulásától leszel boldog, hanem attól, ha te adsz szeretetet!
Ha nem így lenne, nem mondtam volna azt, hogy szeressétek inkább
ellenségeiteket!
2. Amit láttál, azért láttad, hogy legalább elvi rálátásod legyen arról, hogy
itt a Földön minden mulandó, és e mulandóságnak isteni jelenlétem fog
véget vetni. Ezért örök értékeket csak velem lehet gyűjteni!
3. Barátoddal egy hamis illúzió köt össze. Bennem hinni csak az tud, aki
Hozzám hűséges! Ezt kimutatni legegyszerűbben a társad felé tudod. Ezen
a területen sem szolgálhatsz két úrnak!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
"Most gyermekeidhez szólok: Kedves kis barátaim!
Én, Jézus is azt szeretném, hogy jól tanuljatok, hogy fogadjatok szót az
anyukátoknak, hogy ne verekedjetek, hogy ne legyetek torkosak, és
sorolhatnám az összes kéréseteket, amit Felém megfogalmaztatok. Ha
komolyan meg akartok változni, Én tudok nektek segíteni ebben, de ha az
elhatározásotokban nincs erő, akkor Én nem tudlak benneteket jó fiúkká
formálni. Nem, mert akaratotok ellenére nem tehetek értetek szinte
semmit. Én olyan Isten vagyok, aki semmilyen körülmények között nem
lépem át a ti döntéseitek szabadságát. Ez azt jelenti, hogy tudomásul
veszem azt is, ha rosszak akartok lenni! Azt is tudnotok kell, hogy
rosszaságaitokért soha nem foglak megbüntetni benneteket, de az is biztos,
hogy nagy fájdalmat fogtok ezzel okozni nemcsak Nekem, hanem
szüleiteknek, barátaitoknak és önmagatoknak is. Ha valóban jobbá akartok
válni, és örömet akartok szerezni Nekem, akkor elmondom, hogy mit
tegyetek.
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Ha jól tanultok, és Értem teszitek ezt, akkor szerettek Engem. Ha nem
verekedtek, és Értem teszitek ezt, akkor szerettek Engem. Ha Nem
torkoskodtok, és Értem teszitek ezt, akkor szerettek Engem. Ha szót
fogadtok az anyukátoknak, akkor is, ha úgy érzitek, hogy nincs mindenben
igaza, és akkor is, ha karácsonyra nem kaptok mobiltelefont, akkor
szerettek Engem. És aki ennyire szeret Engem, Én azt százszor, ezerszer
visszaszeretem. Engem nem lehet nagylelkűségben felülmúlni! Higgyétek
el, igazi értékei csak a szeretetnek vannak, ezeket a szavakat ti már
megértitek. Vigyázok rátok, és ti is vigyázzatok Rám! Aki pedig tud Rám
vigyázni, annak száz barátot adok ajándékul!
Nagyon szeretlek benneteket, és megáldalak titeket SZÍVEM
SZERETETÉVEL!"
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Kérdező: ÜZENETET VÁROK JÉZUSTÓL!
HANG: "Drága Gyermekem!
Kétezer évvel ezelőtt az Isten mindenkit egyformán szerető akarata
testet öltött és értetek földi életet vállalt Bennem, Jézus Krisztusban! Az
üzenetem akkor is és most is változatlan. Legyetek tanítványommá, hogy
megtanítsalak szeretni benneteket úgy, ahogy Én tettem ezt veletek. Nem
üzenhetek tehát mást, mint azt, hogy tanulj meg Általam szeretni, hogy
általad is szerethessem az embertársaidat. Ez egy egész életet betöltő
program! Szeretni tanulni és szeretni tanítani. Erre hívlak téged is. Ennél
többet nem tudok felkínálni, kevesebbet pedig nem akarok. A Velem való
tudatos partneri kapcsolat kiépítése számodra az a munka, amely
visszaadja teremtettséged valódi értelmét. Ez akkor is igaz, ha nagyon
komoly nehézségekbe ütközöl, és akkor is igaz, ha emiatt szenvedni fogsz.
Aki képes Miattam vállalni a kicsiséget, a kiszolgáltatottságot, a
szegénységet, az választ Engem, és annak a jutalma nem marad el! (Mt.
19;29)
Nagyon szeretlek, és megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"
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Kérdező: SZERETNÉK NYUGODT CSALÁDI ÉLETET ÉLNI!
HANG: "Drága Gyermekem!
Eszményi lenne, ha minden családba beköltözhetne az Égi Béke! De
sajnos nem tud beköltözni. Nem, mert béke csak ott tud kialakulni, ahol
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Én, Jézus vagyok a karmester. Minden más földi béke pusztán
fegyverszünetnek mondható. Minden kapcsolat, a családi kapcsolat is arra
való, hogy egymást Hozzám vezessétek közelebb. Ahol ez nem tud
megvalósulni, és általában nem tud megvalósulni, ott mindig
kiszolgáltatottá válik az, aki Rám figyel. Kiszolgáltatottá, de egyben
szabaddá is. Igen, mert aki a másik életét akarja megkeseríteni,
tönkretenni az önzése által, az egyértelműen lelepleződik szándékát
illetően, és az ilyen ember előbb - utóbb magára marad. Férjedet direkt
módon megváltoztatni nem tudod, és ez nem is a te dolgod. Imádkozz érte,
hogy Előttem jó szándékod férjeddel szemben egyértelmű legyen. Hidd el,
amikor engedi, imádat javára fordítom. A te dolgod az, hogy tanúságot
tégy arról a benned élő Istenről, akiért akkor is képes vagy áldozatot
hozni, ha ellenséged lesz saját házad népe. Ne feledd, az Én erőm a te erőd
is, az Én boldogságom a te boldogságod is, ha felvállalsz Engem!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZENTLELKEM EREJÉVEL!"
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Kérdező: MÁR NEM LÁTOK KIUTAT A PROBLÉMÁIMBÓL!
1. A férjem miatt nem tudok közösségbe járni!
HANG:" Drága Gyermekem!
1. Sem apák, sem férjek, sem erősek, sem hatalmasok nem
akadályozhatják meg azt, aki Hozzám, Jézushoz akar tartozni! Semmilyen
külső körülmény nem akadályozhatja meg senkinek, hogy Velem
találkozzon, legfeljebb megnehezítheti. Míg nem látod tisztán azt, hogy a
vérkapcsolat nem előzheti meg az Istennel való kegyelmi kapcsolatot,
addig, aki csak tud, el akar marni téged Tőlem, hogy saját önző érdekeinek
a kiszolgálására tartson fogva. Aki a vérkapcsolaton belül - a saját
érdekében - nem tud határozott nemet mondani akkor, amikor azt éli meg,
hogy átlépik a szabadságkörét, az igazából nem tud Nekem sem igent
mondani. Nem, mert egyszerre két irányba nem lehet haladni. Aki
megpróbálja, az szembesül avval, hogy kettészakad! Bíztatlak
Gyermekem, ne félj azoktól, akik választás elé állítanak, mert mit számít
az, ha az egész világot megnyered, de a lelked kárt szenved! Ne ijedj meg
attól, hogyha döntened kell az önző emberi világ és Én közöttem. Hiszen
te már Mellettem döntöttél. Tévedésben él az, aki azt hiszi magáról, hogy
a másik ember alárendeltje, és az is téved, aki azt gondolja, hogy mások
vannak ő alá rendelve! Az univerzális hitnek pont ez a lényege! Testvérei
vagytok egymásnak! Sem engedelmeskedtetve, sem engedelmeskedve
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nem lehet jézusi módon szeretni. Szeretni csak szabadon lehet, mert ahol a
Lélek, ott a szabadság! Hogy a földi élet minden területén mégis hatalmi
erőviszonyokkal akarják az emberek eldönteni, hogy kinek az igazsága
szerint kell másoknak élnie, az csak azért lehetséges, mert mindenki
sokkal jobban szereti önmagát, mint a másik embert. Kisded az a nyáj,
amely ebből a sorból kilóg! Kevesek azok, akik szeretetközösséget
vállalnak azért, hogy a fent említett tendenciát megváltoztassák. E
változáshoz az enyéimnek az erőt a Lelkem által irányított közösség adja.
Igen, mert aki szeret, az vagy szeretetközösséghez tartozik, vagy
szeretetközösséget hoz létre. Mert szeretni nem lehet egyedül!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ATYA, a FIÚ és a SZENTLÉLEK
ERJÉVEL!"
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Kérdező: A FIÚNKNAK FURCSA SORSOT SZÁNT AZ ISTEN!
1. Igaz, hogy a fiunknak valami 'nagy dolgot' kell tennie ebben az
életében? Ha igen, akkor miért kell elmennie?
2. Miért választott minket szülőknek?
3. Istenem, megáldasz még bennünket egészséges gyermekkel?
HANG: "Drága Gyermekem!
1.-2. Az első két kérdésedre összefoglalom a választ. Az Isten nem
személyválogató, de szerepeket kiosztó. Ez azt jelenti, hogy az Isten csak
feladatokban gondolkozik, és e feladatokat azok az emberek kapják, akik
képesek elhordozni azt. Minden feladat, amely Istentől származik, két
lábon áll. Az egyik lába a személyes élettapasztalatok megélése, vagyis
növekedés a szeretetben, a másik lába pedig az, hogy ezzel mások
szolgálatára legyetek! Tehát önmagatok nevelése, szeretése ugyanolyan
fontos, nélkülözhetetlen feladat, mint mások szeretése, megsegítése. Sőt,
csak ebből nőhet ki az utóbbi! Szeretetet tanulni és a szeretet tanítani, ez
minden leszületett ember életfeladata. Ennél 'nagyobb dolog' nem létezik!
Mivel a gyermekek élete nem a földi élettel kezdődik, ezért nehezen
hiszitek el, hogy gyermekként is lehet teljes életet élni a Földön! Nem
csupán a megválasztott életidő függvénye az, hogy ki hogyan teljesíti be a
választott életfeladatát. Gyermeked isteni énje teljesen tisztában van
feladatával. Azt a rendkívüli szerepet vállalta, hogy benneteket a szüleit,
Hozzám, Jézushoz segíti közelebb. Mivel nagyon szeret benneteket (hisz
kapcsolatotok nagyon mély gyökerű), úgy látta jónak, hogy a legnagyobb
áldozatra is képes azért, hogy Istenre találásotok mielőbb megvalósuljon.
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Feladatának rendkívülisége pont a kicsiség és kiszolgáltatottság
megélésében, vállalásában mutatkozik meg, ugyanúgy, mint Földre
születésem pillanatában a betlehemi gyermekek rövid életében volt!
Vállalt életsorsukkal ők is arra mutattak rá, hogy az Isten az ember
életében mindennél fontosabb. Még a földi életnél is! Én, Jézus ugyanezt
az áldozatot hoztam meg értetek a Golgotán! A föld az nem Mennyország!
A föld a kapuja a Mennyországnak is, és a pokolnak is. Ki milyen útra lép,
olyan kapuban találja magát! Gyermeked élete, mint a szivárvány mutat az
égre, felkínálva nektek a mulandóság helyett az örökkévalóságot. Adjatok
hálát gyermeketekért minden nap, hogy ennyire szeret titeket, és ennyire
bízik Bennem, Jézusban! Engedjétek hát Hozzám gyermeketeket, mert
ilyeneké a Mennyek országa!
3. A remény bölcsője a szíved! A vágyak bölcsője az elméd. A szíved
ereje a hit. Az elméd ereje az állhatatosság. Ahol van hit és a hitben
kitartás, ott az Isten kegyelme valósággá szüli a reményt!
Nagyon szeretlek, és megáldalak benneteket az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
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Kérdező: ÁLDALAK URAM!
HANG: "Drága Gyermekem!
Megtapasztalásaid megmutatták neked, hogy nem élhetsz Nélkülem!
Az egész Mennyország örül, hogy hála van a szívedben. Átadtad magad
Nekem, s meglásd, amit Értem tettél, teszel és tenni fogsz, azt
százszorosan adom neked vissza! Az Istent nem lehet nagylelkűségben
felülmúlni! Örömömet lelem benned. A bűnbánat Felém repít, a bűntudat
elszakít Tőlem! Légy magadhoz is irgalmas, mert Én is az vagyok hozzád!
Áldásodat felerősítem, megtisztítom, hogy Lelkem erejével átitatva
visszahulljon rád!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
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Kérdező: ÁLMAIMRÓL KÉRDEZEK!
1. Első álmom.
2. Második álmom.
3. A halottaimról kérdezek.
HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Maghalt fiad - első álmodban - azt szerette volna veled tudatni, hogy ő
már sokkal jobb helyen van, mint földi életében volt. Ezért volt a
templomban ünneplőbe öltözve. Kezében az a nagy vastag könyv az élet
könyve volt, mert ő már részese és várományosa annak az örök
szeretetkapcsolatnak, amelynek igéi az 'élet könyvében' mindenki számára
meg vannak írva!
2. Minden földi emberi kapcsolat részetekről egész biztos átértékelődik, ha
valamelyik fél e kapcsolatból kilép. Aki a kapcsolatból távozik, annak
azért, mert távozása új látásmódot hord magában, ezért új önismeretre jut,
aki marad, annak azért, mert fel kell tudni dolgoznia a másik távozását,
vagyis szintén új önismeretre kell jutnia. A földi halálnál ugyanez a
helyzet. Aki egy szeretetkapcsolatból átlép a másik dimenzióba, az
összehasonlíthatatlanul tisztultabban látja önmagát. Aki pedig marad, az
szinte lelkiismereti kötelességének tartja, hogy az eltávozott személyét
átértékelje, és lebontsa róla azokat az erkölcsi szennyeket, amelyek
torzítanák az eltávozottról visszamaradt képet. A szívetekben nem tudtok
hosszútávon rossz, negatív élményt dédelgetni a másik iránt. Nem, mert a
szív bennetek a szeretet helye! "Halottakról jót vagy semmit" szoktátok
mondani helyesen. Milyen kár. hogy ez az élőkre csak a legritkább esetben
vonatkozik!
3. Fiad is, unokád is újabb földi élet mellett döntött. Ők nagyon komolyan
veszik azokat a lehetőségeket, amelyeket felkínálok nekik. Számukra a
szeretetkapcsolat elszakíthatatlan kötődést jelent a szeretet forrásához,
Hozzám, Jézushoz. Áldásomat szó szerint élik!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
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Kérdező: KILÁTÁSTALAN AZ ÉLETEM!
1. Nem sokáig bírom alkoholista férjem viselkedését.
2. Elkeseredésemben hűtlenségbe menekültem!
3. Férjemtől állapotos lettem, de nem mertem vállalni a gyermeket!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon nehéz életsorsot választottál magadnak születésed előtt. Akkor
még hittél benne, hogy majd el tudod hordozni, és el is tudtad volna, ha a
megoldást Nálam keresed! Az emberi természet nagyon törékeny vázon
áll. A boldogság utáni vágyatokat könnyen le tudja árnyékolni a másik
ember viselkedése, magatartása! Mivel boldogságod nem Nálam kerested,
ezért máshol nem is találhattad meg! Negatív gyermekkori élményeid
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olyan mély nyomot hagytak benned, hogy felnőttként sem tudtál 'józanul'
dönteni a párválasztásban. Sérült személyiséged kivetülése már csak
következményként köszönt vissza rád férjedben. Minden alkoholista
ember megszállott valamilyen mértékben! Az önsajnálat kelepcéjében
vergődnek, mert azt élik meg önmagukról, hogy náluk boldogtalanabb
embert még nem hordott a hátán a Föld, és ezt a tényt elviselni épp ésszel
nem lehet. Mérhetetlen önzés, mérhetetlen gyengeséggel párosulva,
melyet a sugdosó minden eszközzel életben akar tartani. Ez az
alkoholizmus kórképe! Hit hiányából fakadó öngyilkosság! Igen, mert aki
önmagát pusztítja el lassú kínok között, minden emberi értéket feladva
félóra bódultságért, az nem ismer Engem! Alkoholista férjed, amíg 'csak'
beteg, addig nem akadályoz téged abban, hogy Hozzám közelebb kerülj!
Ellenben, ha betegsége gonoszsággal is párosul, tehát kifejezetten ártani
akar neked, akkor nagyon határozottan elutasíthatod őt. Egy beteg ember
mellé állni erény annak, aki erre képes! De egy gonosz ember mellé állni
minden esetben bűnrészességet jelent!
2-3. Az emberi gyengeség Előttem nem bűn! Nem bűn, csak bűnre vivő
hajlam. Igen, mert a gyengeségből hiányzik az élő hit! A te hűtlenséged
férjed és magzatod ellen e hit hiányából fakad. Tehát nem gonoszságból,
hanem gyengeségből kerested a megoldást az életed boldogságára ott, ahol
az nincsen. Élő hitet nem tudok adni neked! Azt neked kell adnod Nekem!
De hitedben megerősíteni tudlak akkor, ha rálátsz arra a sok - sok
kegyelemre, amellyel eddigi életedben már elhalmoztalak. Rajtad múlik,
hogy mit minek látsz! Az Én dolgom az, hogy minden jó szándékú
gondolkodás-változtatásban a rendelkezésedre álljak. Érted mindent, de
helyetted semmit! El kell hinned azt, hogy Én senkitől nem várok el
nagyobb feladatot, mint amekkorát elbír. Nagyobb feladatot csak ti
szoktatok magatoknak kimérni, amelyben minden esetben szembesültök a
hitetek hiányával! Mivel e szembesülés részben megtörtént, és Hozzám, a
te Jézusodhoz fordultál segítségért, ezért természetes, hogy nem fordulok
el tőled! Nem hogy nem fordulok el, hanem kifejezett örömet szereztél
Nekem azzal, hogy bizalmadba fogadtál. Csodálatos alap az újraindulásra!
A kezdeményező újra és újra Én, Jézus vagyok! Mérhetetlen szeretettel
fordulok továbbra is feléd, és gyengeségedből fakadó botlásaidat már el is
felejtettem régen! Tőled is ezt várom, felejtsd el hűtlenségedet, és többet
ne vétkezz! Előttem nem lehetnek titkaid. A szívedbe látok, és tudom azt,
hogy őszinte jó szándék az, amely Hozzám vezetett! A jó szándék, a jó
akarat pedig minden szeretettartalom magja! E mag kibontása rád vár,
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hogy ne csupán szenvedője, hanem élvezője legyél annak a világnak,
amelyet neked is teremtettem.
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
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Kérdező: NAGYON EL VAGYOK KESEREDVE!
1. Nagykorú lányom elhagyott. Nem tudok beletörődni!
2. Létezik-e rontás?
HANG:" Drága Gyermekem!
1. Megértem fájdalmadat, de nem értek vele egyet! Mindenkinek fáj, ha
elhagyja az, akit talán mindenkinél jobban szeret, a gyermeke. Nekem, a te
Jézusodnak is nagyon fáj, hogy gyermekként elhagytál Engem! De Én
ettől nem vagyok elkeseredve! Nem, mert Nekem nem a gyermekem az
Istenem! Az Isten Én vagyok! Azért sem, mert biztosan tudom, hogy
Nálam nélkül úgysem lehetsz boldog. Számtalan út létezik, szinte annyi,
ahány úton lévő, de boldogságra vezető út csak egy van, az, amelyikkel
azonosítottam Magam! Aki az Istenre van teremtve, az erre az Útra van
teremtve. Igen, mert mindenki számára Én, Jézus vagyok a megoldás, akár
hisz ebben, akár nem! Az idő Nekem dolgozik! Megrostálja a szívetek
szándékát, és aki nem képes áldozatot hozni Értem, azt majd térdre
kényszeríti a világ, és fel nem áll addig, míg az utolsó fillért le nem fizeti.
Ha gyermekedet Nekem, a Teremtőjének nevelted volna életpéldáddal,
akkor nem csukta volna be nálad az ajtót - köszönés nélkül - a 18.
születésnapján. Az életpéldát azért emeltem ki a szeretet világából - mint
egyetlen szóba jöhető nevelési módszert - mert Én is így tettem veletek!
Látásmódom és magatartásmódom örökké a rendelkezésetekre áll. Én,
Jézus a Teremtőtök vagyok, ti pedig mindnyájan a teremtményeim. Hiába
feszül előttetek a mindent adásban megfogalmazott földi életem,
döntenetek magatoknak kell! Neked is, felnőtt lányodnak is és
mindenkinek, aki embernek mondja magát! Amíg egy madárka kalitkába
van zárva, addig nem szabad, de ha elengeded, egész biztos, hogy elrepül,
ha egészséges. Ha majd egyszer magától visszajön hozzád, akkor
mondhatod el azt, hogy a tiéd. Nem azért, mert fogva tartod, hanem azért,
mert elengedted, és e szabadságában ő döntött így, szabadon, neked
ajándékozta magát annyira és úgy, ahogy ő ezt jónak látta. Egy csepp
mézzel több legyet lehet fogni, mint egy hordó ecettel! A feléd nyújtott
kezemben csak méz van és tiszta búza. Nem fárad el a kezem tartani, mert
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te vagy nekem az egyik legértékesebb madaram. A szeretet másik neve a
türelem. Így hát türelmesen várok!
2. Ha van jó szándék, akkor van rossz szándék is. Hogy a benne lévő
szándékot ki-ki milyen erkölcsi tartalommal éli meg, az nem Tőlem függ.
Aki jót akar, az szeret, aki rosszat, az fél, ezért gyűlöl. Mind a két erkölcsi
tartalom mögött van egy tábor. A szeretet mögött az örökkévalóság Istene,
a gyűlölet mögött a mulandóság káprázata és annak vámszedői. Minden jó
szándék az Istenből forrásozik, tehát élet van benne. Minden rossz szándék
a mulandóságért vívott pozícióharcból, vagyis az önzésből ered, ezért
pusztulásra van ítélve. Aki a benne lévő jó szándékot az Isten akaratával
átitatja, az áldássá válik. Aki a benne lévő önzést mások ellen irányítja, az
tovább rontja önmagát. Ez azt jelenti, hogy erkölcsi értelemben csak
önpusztítás létezik. Azt is jelenti, hogy aki istenszerető, bármit is tesznek
ellene, annak minden a javára válik, aki pedig nem szereti az Istent, annak
minden a kárára válik. Ez utóbbival járó mérhetetlen szenvedés döbbent rá
benneteket arra, hogy jónak lenni érdemes!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"
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Kérdező: SEHOVÁ SEM TARTOZOM!
HANG:" Drága Gyermekem!
Elkeseredésed okát egy olyan benső iránytalanság okozza, amely
eltakarja előled a lényeget. Azért nem találsz az életedben Engem, mert
nem jó helyen keresel. Ha találkozni akarsz Velem, akkor a szívedbe
tekints. Van benne jóság, van benne irgalom, van benne tiszteletadás
mások felé. Ezek azok a tartalmak, amelyekben már meg is találtál
Engem! Igen, mert ezek ott a szívedben mind Én vagyok! Ezért hát ne
mondd azt, hogy nem tartozol sehová, nincs miért élned, hiszen azt kell
látnod, azt kell mondanod, hogy benned él az Isten. Kapaszkodj Belém,
kapaszkodj azokba a pillanatokba, amikor örültek neked, és máris repülsz
a teljesség felé. Az ősellenség végleg le akar választani téged arról, amit
már rég eltemettél magadban, a szíved mélyén élő boldogság utáni
vágyról. Ne hagyd elhitetni magaddal, hogy te rossz vagy! Ez NEM
IGAZ! Te szüntelenül Engem keresel, és ha az elméd néha nem is talál
meg, de a szíved tudja, kitörölhetetlenül tudja, hogy Mellettem a helyed.
Szeretettel kérlek hát, hogy ne add fel! Aki mindvégig kitart, az üdvözül!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
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Kérdező: CSAK IDŐSZAKOSAN TUDOM KEZELNI A SÓGORNŐM
ÉS A KÖZTEM FESZÜLŐ PROBLÉMÁT.
HANG: "Drága Barátom!
Ellenszenved sógornőd iránt régi keletű, és több okra vezethető vissza.
Egyik előző életedben már létesítettél vele kapcsolatot, és e kapcsolatban
nem emberhez méltóan bántál vele. Elhagyását úgy élted meg, mint akit
elárultak, ezért egyszerre gyűlölted és szeretted őt. E birtoklási vágy
ébredt fel benned újra, mikor jelen életedben találkoztál vele. De közben,
életeid során, találkoztál Velem is! Elkötelezted magad a szeretet mellett,
és eltemetted örökre az erőszakot. Most, hogy újra találkoztatok, felébredt
benned a múlt, és szinte ösztönszerűen nyúltál a lehetőség felé! Az
elvarratlan szálat újra kibontottad, de mivel az Én fényemben már
egyértelműen bűnnek élted meg a kezdeményezést, ezért, hogy
bűntudatodat csendesítsd lármát csaptál magad körül, hogy a
felelősségedet elhárítsd, és a Hozzám tartozásodat igazold. A hajdani
féltékenység, az elfojtott agresszió és a fojtogató bűntudat, hogy
elveszítesz Engem, egy olyan káoszt teremt benned, amelyet a fizikai
tested is jelez. Önmagadtól rosszul vagy! Mi hát a megoldás? Nem kell
Előttem igazolni magad, hogy szeretsz, tudom Én ezt nagyon jól! A
sógornőd előtt igazold, hogy szeretsz! Ezt avval tudod megtenni, hogy őt
embernek nézed, avval, hogy nem teszed felelőssé olyan dologért, amiért
Én sem teszem felelőssé, hogy bocsánatot kérsz tőle, és hálát adsz érte,
mert megmutatta az életed fonákját. Emberhalásznak hívtalak, de lyukas
lett a hálód! NEM BAJ! Üljünk le csendben a vízpartra, foltozzuk meg és
vesd ki újra! Én, Jézus mindenben segítek neked! A te dolgod az, hogy
fogj Nekem halat! Az Én dolgom az, hogy kiválogassam őket!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HIT, a REMÉNY és a SZERETET
LELKÉVEL!"
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Kérdező: NAGYON SZERETNÉK EGÉSZSÉGES LENNI!
1. Mit rontok el az életemben?
2. Az Istennek terve van velem?
3. Mit kell tennem, hogy az isteni szeretet szabadon áramolhasson
rajtam keresztül?
HANG: " Drága Gyermekem!
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Betegséged pszichés eredetű, az alázathiány egy nagyon ravasz
formájáról van nálad szó. Úgy akar a Szétdobáló kivonni téged a
forgalomból, hogy elhiteti veled azokat a szerepeket, amelyekkel
megpróbálsz teljes mértékben azonosulni. Igen ám, de a pszichiátriánál
tovább ezekkel a szerepekkel nem jutsz, nem juthatsz, mert mindenki
számára teljesen világos, kivéve téged, hogy nem lehetsz az, akinek
mondod magad! Hol rontottad hát el, és hol rontották el a hozzád hasonló
betegségben szenvedők? Mivel születésed előtt Engem, Jézust választottál
a Földön tanítódnak, így az irányultságod nem lehet kérdéses. Mégsem
Engem követsz, hanem a benned lévő gőg után mész, hogy kikerüld
azokat a nagyon komoly áldozatokat megkívánó gondolkozásbeli,
cselekedetbeli tartalmakat, amelyek nélkül senki, de senki sem tartozhat
Hozzám. Testedet is áldozatul dobod e nagyravágyásnak, és ha nem
veszed fel a keresztedet időben, addig, amíg lehetőséged van rá, akkor
visszafordíthatatlanul egy emberi roncsként fogod leélni rövid hátralevő
földi életed. A kezemet nyújtom feléd, és újabb lehetőséget adok neked
arra, hogy megismerj Engem. A Hozzám igazított tudatotok képes a
szívetek szándékát helyes irányba állítani. Aki nem ismer Engem, bármit
tesz, csak önmagát csaphatja be, akkor is, ha közben Rám hivatkozik.
Számodra jelenleg létfontosságú az, hogy TANULJ Engem olyan
közösségben, ahol az evangéliumokban elmondott tanításaimat tanulják és
élik. Csak értelmes munkával és testvéri segítséggel tudod feltárni magad
előtt azt a kelepcét, amelyet a hiúságodból építettél magadnak. Minden
Felém megtett lépéseden áldásom van, és erőmet kiárasztom rád és
mindazokra, akik alázatos szívvel keresnek Engem!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ALÁZAT és a TANULÉKONYSÁG
LELKÉVEL!"

89
Kérdező: URAM, MEDDIG RAKSZ RÁM KERESZTET, AMÍG
ÖSSZE NEM ROPPANOK?
1. A meghalt papámról kérdezek?
2. Hogyan viszonyuljak a kéregetőkhöz?
3. Küld nekem is társat az Isten?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Papád úton van a helyes istenismeret felé. Itt a szellemvilágban, ahol az
időnek nem olyan jelentése van, mint a Földön, mérhetetlen idő áll a
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rendelkezésére mindenkinek, hogy szíve szándékáról tanúságot tegyen, és
gondolkozásában pályamódosítást hajtson végre.
2. A Föld a vevés világa, ezért ebben a világban a szegénységet
megszüntetni nem lehet. Nem, mert a gazdagok mindig a szegényekből
élnek, és ez az irányultság a Földön megfordíthatatlan folyamat. Ezért
mindig lesznek gazdagok, akár beleszületnek a gazdagságba, akár
szegényekből válnak gazdaggá, és mindig lesznek szegények, akik vagy
beleszületnek a szegénységbe, vagy valamilyen gazdagságból
elszegényednek. Amíg a Földön egymásból, és nem egymásért élnek az
emberek, addig a társadalmi, a gazdasági, a politikai, a vallási
megosztottság feloldhatatlan. Azon kevesek, akik egymásért élnek, tehát
nem elvesznek, hanem adnak, azoknak a fent említett megosztottság
semmit sem jelent. Nem, mert az adás minden esetben tudatos
szegényítéssel jár, hiszen meg akarod osztani azt, ami a tiéd, azzal, akinek
nincsen. Ők az Enyéim és arról ismered meg őket, hogy nem kéregetnek,
hanem szegénységük mellett is adnak! Mert aki az Enyém, annak mindig
van adnivalója! Igen, mert annak Én, Jézus vagyok a gondviselője, és
megszázszorozok mindent, aki az Én nevemben lemond arról, ami az övé.
Az alamizsnálkodásra valójában nektek van szükségetek, azért, hogy
lelkiismereteteket irgalmas cselekedetekkel megnyugtassátok, mert aki
szeret, az nem tud elmenni jó szívvel a nyomorgó embertársa mellett. A
kéregetőknek pedig alapvetően nem alamizsnára volna szükségük, hanem
Rám, mert a pár filléres testi táplálék csupán arra való, hogy
meghosszabbítsák azt az időt, amelyet Nélkülem akarnak eltölteni. Az
aratnivaló sok, de a munkás kevés! Szükségem van olyan munkatársakra,
akiken keresztül felmutathatom Isten végtelen kegyelmét, hogy akinek
füle van a hallásra, hozzájusson az alamizsna mellett égi eledelhez is.
3. Mindenkinek küldök társat, aki erre vágyik, de nem mindenki ismeri
fel, hogy ő az. A társad választásánál nem dönthetsz pusztán érzelmi
alapon! Tudatosan kell látnod a másikban azt a jó szándékot és törekvést,
hogy Hozzám akar tartozni. Nemcsak a szájával, hanem a cselekedeteivel
is.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"
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Kérdező: HÁLA VAN A SZÍVEMBEN JÉZUS IRÁNT.
1. Böjtöljek-e még?
2. A lelki fejlődés milyen szintjére jutottam?
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3. Tanácsot kérek, hogy eddigi megtapasztalásaimat, és azokat az
üzeneteket, amelyeket kaptam, papírra vessem-e?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az étkezési böjtöt nyugodtan befejezheted. Evvel kapcsolatban bőven
elég az, ha továbbra is figyelsz az egészséges táplálkozásodra. Az erőd
azért fogyott el ezen a téren, mert lelki fejlődésed érdekében más irányban
kellene nagyobb önfegyelemre jutnod. Néha tarts szóböjtöt! Ilyenkor csak
akkor szólj, ha kérdeznek, és a csendet, amelyet magadban teremtettél, add
át Nekem! Ígérem tartalmas lesz a találkozónk.
2. Mindenki, aki Hozzám akar tartozni, annak újjá kell születnie. Igen,
mert aki nem születik újjá hústestében, az nem megy be a Mennyek
országába. Ennél nagyobb szint számotokra nem létezik. Ennek
megvalósulása pedig nem okosság kérdése, hanem hithűség kérdése. Mert
aki mindvégig kitart, az üdvözül! Újjászületésed folyamatban van! Adj
érte hálát!
3. Természetesen minden felkérés nélkül is leírhatod azokat a
megtapasztalásaidat, tanításokat, amelyekről azt gondolod, hogy értéket
képviselnek. De addig ne tedd közkinccsé, amíg nem kontrolálltattad
olyan emberrel, akiről meg vagy győződve, hogy erre a feladatra képes.
Ha valakit Én, Jézus felkérek egy feladatra, azt nem egy villanásszerű
érzetként éli meg, hanem egy olyan tökéletes elhivatottsági erővel,
amelyet ki sem tud kerülni az, aki a feladatot vállalta. Gondolj csak a
próféták szerepére, Jónás prófétára, akit Ninivébe küldtem, de
említhetném Szent Pált vagy akármelyik apostolomat, illetve ma élő
tanítványaimat. Senkiben nem hagyok kétséget a felől, hogy mi a
szándékom vele! Örülök hálatelt szívednek, és arra kérlek, hogy továbbra
is ilyen nagy szeretettel figyelj Rám!
Nagyon szeretlek, és MEGÁLDALAK A BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
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Kérdező: MIÉRT BÜNTET AZ ISTEN?
1. Férjem alkoholista, és sokat szenvedek miatta!
2. Lányomnak miért nem lehet gyereke?
3. Fiam öngyilkos akar lenni!
HANG: "Drága Gyermekem!
1-3. Én, Jézus, a Földre szállt Isten, Aki egy vagyok az Atyával és a
Szentlélek Istennel, soha senkit sem büntetek Ezt a szót, hogy büntetés, Én
is csak tőletek, emberektől ismerem! Mivel nem ismersz Engem, de Én
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ismerlek téged, és ismerem szíved szándékát is, ezért káromkodásodat
megbocsátom. Képtelenség azt állítani, hogy valaki bajban van, és az Isten
nem akar a bajban lévőn segíteni! Nemhogy nem akar neki segíteni, de
még el is fordul tőle! Gyermekem, te, aki csak sötétben tapogatózol, mégis
mindent megtennél, hogy segíts a bajbajutottakon, miből gondolod, hogy
Én, Jézus rosszabb vagyok nálad? Bizony én is mindent megtennék értük,
de mint ahogy te sem tudsz segíteni, úgy Én sem! Nem, mert nem
hagyják! Nem hagyják, hogy az Isten boldogságára formáljam őket!
Mérhetetlenül el vannak veszve saját problémájukban, és eszükbe sem jut
az, hogy nem úgy kellene boldognak lenni, ahogy ők gondolják, hanem
úgy, ahogy a boldog Isten gondolja róluk! Hiába mondom alkoholista
férjednek, hogy ne tegye magát tönkre, szükségem van rá Nekem is és
családjának is, meg sem hallgat! Hiába mondom lányodnak, hogy a vér
szavánál erősebb a kegyelem szava, neki ezt tudnia kéne, meg sem
hallgat! Hiába mondom fiadnak, hogy gyávaságból ne dobja el az életét,
mert Előttem kell elszámolnia vele, hiába mondom neki, hogy amit ő
megoldhatatlan problémának lát, az valójában nem más, mint menekülés a
felelősség-vállalás elől. Hiába mondom neki, hogy nagyon szeretem, és ha
Belém kapaszkodik, átrepítem minden problémán. Hogy mégis neki
legyen igaza, ezt sem akarja meghallani! Mit tehetek hát? Türelmesen
várok, és nem tágítok mellőletek! Nem, mert ha elhangzik az első szívből
jövő sóhaj: Uram, segíts, legyen meg a Te akaratod, akkor majd kinyílik a
szívetek füle, és meghalljátok vigasztaló, útbaigazító szavam!
Nagyon szeretlek, és MEGÁLDALAK benneteket!"
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Kérdező: SZÜNETEL A KAPCSOLATOM AZ ÉGGEL!
1. Szeretnék alázatos lenni!
2. Tisztíts meg engem, Uram!
HANG: " Drága Barátom!
1. Lelkedben az a vágy, hogy alázatos légy, Tőlem, a te Jézusodtól van!
Igen, mert senki sem válhat szerető emberré e tartalom nélkül. Az alázat
olyan lelki alaptartalom kell hogy legyen minden ember életében, amely
minden más tulajdonságot átsző. A jóság, a szeretet, a hosszútűrés, a
szelídség, az öröm, az önfegyelem, a hithűség, a kedvesség, vagyis a lélek
gyümölcsei, az alapalázat nélkül nem élhető, nem valósítható meg. Az
alázatos, aki minden gyalázatot, nehézséget vállal azért, amit jónak lát, és
emellett nyitott arra is, ha jobbat lát annál, mint amit képvisel. Tehát hűség
85

a jóhoz és nyitottság a még jobbhoz! Ez a magatartás minden lelki fejlődés
alappillére! Megszerezni, megtartani pedig úgy kell, hogy elhiszed azt,
hogy az Isten egyetlen dologban van benne, de abban nagyon: a jóra való
törekvésben! Igen, mert minden jó forrása az Isten!
2. Lelki tisztításodat angyalaim végzik! Tehát nem szünetel a kapcsolatod
az éggel! Ahogy nő benned az alázat, úgy fogsz megmenekülni az ártó
erők hatalma alól! Aki leesik a fáról, az nem tudja ott folytatni a mászást,
ahol abbahagyta! Újra neki kell vágnia az útnak, hogy biztosabb fogásokat
keresve följusson a fa tetejére. De mire újból felér, biztos, hogy legalább
két megtapasztalással több van a tarsolyában. Tudja, hogy a fáról le lehet
esni, és azt is tudja, hogy ez milyen fájdalmas volt. E két
megtapasztalásból adódik a harmadik, hogy aki fára mászik, az mindig
fölfelé nézzen és ne lefelé, mert akkor újra elvétheti a fogást, és kezdheti
az egészet előről, ha tudja!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
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Kérdező: MOST KÖLTÖZZEK ÚJ LAKÁSBA VAGY TAVASSZAL?
OLYAN SOKAT CSALÓDTAM MÁR AZ EMBEREKBEN!
HANG:" Drága Gyermekem!
A tavaszi költözést javaslom! A tavasz az mindig az új remény
hírnöke. Erőt ad az új elképzelések megvalósításához, jó kedvet a
nehézségek elviseléséhez. A tavasz Isten szeretetének csodálatos
megnyilvánulása, a magvetés és a gyógyulás ideje. Aki pedig nem akar az
emberekben csalódni, az Bennem, Jézusban higgyen!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
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Kérdező: TÖBB KÉRDÉSEM VAN!
1. Ha én tudok jót tenni a gyerekemmel, akkor Te miért nem tudsz
velem?
2. Szeretnék helyesen írni!
3. Uram, jól gondolom, hogy a tanításnak és a gyógyításnak együtt
kellene járnia?
HANG: "Drága Barátom!
1. Én nem csak akkor teszek veled jót, ha elvégzed a feladatodat! Én,
Jézus mindig jót teszek veled! Ha te a jót csak a jutalmazásban látod,
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akkor nem teszel jót a gyerekeddel, amikor jutalmazol. A
szeretetkapcsolat az nem üzleti kapcsolat. Megígérem neked, ha te is
elvégzed azt a "házi feladatot", amelyet születésed előtt vállaltál, és a
kérésedet még akkor is fenntartod, akkor megadom neked azt, amit kértél.
Most nem tennék neked jót, ha teljesíteném a kérésedet. A hiúság
csapdájától óvlak meg általa. Nekem bőven elég, ha a tetteiddel, a
szavaiddal dicsérsz Engem, mert amikor ezt teszed, akkor a lelked
kimondhatatlanul szépen énekel. Hiszen ettől vagy boldog te is, és ezzel
szerzel örömet Nekem is.
2. A gyakorlat teszi a mestert! Amíg nem tudsz jól, helyesen írni, addig
kontrolláltasd írásaidat olyan megbízható testvéreddel, aki erre képes. Itt is
a szándék a fontos. Törekedj arra, hogy kifejezésmódod tiszta és
egyértelmű legyen! Ha erre törekszel, növekedni fog benned a nyitottság
és a mások felé megnyilvánuló tisztelet.
3. Jól gondolod. Minden Istentől jövő tanításnak gyógyító ereje is van, és
minden Istentől jövő gyógyításnak tanító jellege is van. Az egyik a
másikat erősíti! Aki nem érti tanításomat, az nem értheti meg gyógyításom
lényegét sem, és visszafelé is igaz, hogy aki nem érti meg, hogy miért
gyógyítottam, az nem értheti meg a tanításom lényegét sem. A tizenkettőt
avval a szándékkal küldtem szét, hogy hirdessék az örömhírt, hajtsanak ki
minden démont a megszállottakból, és kezeljék a rosszul lévőket mind,
akiket csak elébük visznek. Az erőt Tőlem kapták ingyen, és nem pénzen
vásárolt technikákkal kezelgették a betegeket. Ma is megadom a hatóerőt
annak, akinek ezt a szerepet szánom! A te karizmád nem ez! Rád a
Vigasztalás Lelkét bíztam. Világotokban számtalan önjelölt próféta és
gyógyító él Rám hivatkozva, de Engem nem ismerve. Hidd el, a javadat
szolgálom akkor, amikor nem támogatom abbéli elképzelésedet, hogy
csodadoktort faragjak belőled! Gondold át, mivé válnál, ha gyógyító
csodát tennék általad! Majdnem biztos, hogy elveszítenélek! Én senkiért
nem adlak oda, és nem cseréllek el egyetlen betegért sem! Ugyanis nem
igaz az, hogy nagyobb a hited, mint az apostolaimnak volt. Nem nagyobb,
csak kétezer év távlatából szélesebb a rálátásod a tanításomra. Annál
nagyobb hitre nincs szükségetek, mint hogy Értem adjátok az életeteket!
Ezt kívánom tőled is, és ez nem kevés! A betegség, bár nehéz hordozni,
értetek van! Előbb - utóbb mindenki megbetegszik. A különbség abban
van, hogy van, akinek ez hosszú ideig tart, és alig elviselhető szenvedéssel
jár, és van, akinek pillanatok alatt szembe kell néznie a halállal. Minden
betegség lelki eredetű! Még az öröklött betegségekre való hajlam is.
Lelketek állapota, vagyis a tartalom választja meg magának a testet,
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vagyis a formát! Tehát a forma, a test mindig tud eligazítást adni lelketek
állapotáról. A test gyógyítása, ha nem követi a beteg részéről
gondolkodás-átalakítás, minden esetben csak tüneti kezelés marad!
Amikor betegeket gyógyítottam, Én is ezt tettem azoknál, akik pusztán a
testi gyógyulást kívánták Tőlem! Amikor a démonokat hajtottam ki, akkor
a lelkeket is gyógyítottam, úgy, hogy visszaadtam a megtisztultaknak a
döntési szabadságukat! Hogy utána ezzel mit kezdtek, rájuk tartozott. Ne
gondoljátok, hogy amikor több tízezer embert meggyógyítottam, kezeltem,
akkor azok mind lélekben is meggyógyultak és megtértek! Ha így lett
volna, hittek volna a tanításomban. Nagyon kevés ember vált a
gyógyításom által a követőmmé. Mégsem mondhatom azt, hogy
haszontalan volt, amit gyógyításként az emberekkel tettem. Nem, mert az
Atya végtelen szeretetét és irgalmát tudtam így kifejezni választott
népemnek. Mert amit tanítottam és cselekedtem, így került összhangba, és
az is mindenki előtt világossá vált, hogy az Emberfiát mulasztással nem
vádolhatja senki sem. Nem Rajtam múlott az, hogy az emberek pusztán
csak a földi jobblétüket várták Tőlem!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
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Kérdező: NEHÉZ A HÁZASTÁRSI KAPCSOLATOM!
1. A harmadik szemes látásomat felcseréltem a szívvel való látásra. Jól
tettem, Uram?
2. Nehezen alakul az életem a szolgálatban! Miért ismerem fel nehezen
azt, amiben jó vagyok?
3. Nehéz a házastársi kapcsolatom. Van ebből kiút?
HANG: "Drága Barátom!
1. A szív szeme a hit! Ez azt jelenti, hogy a szemeddel nem látod, de jó
szándékkal hiszed azt, amiről meg vagy győződve, hogy az Istentől való!
Ha a harmadik szemes látásod ebben akadályozott, akkor jól tetted, ha
visszafejlesztetted. Ha viszont felerősítette és Hozzám irányította, segítette
a hitedet, akkor kár volt ezt a kiváló eszközt mellőznöd. Minden
metafizikai megtapasztalás arra való, hogy bizonyos értelemben vett
szimbolikus tanításával erősítse bennetek az Istenhez tartozás tudatát. Ha
szándékvilágodban Engem akarsz szolgálni, és a tudatodat Hozzám
igazítod, és nem ahhoz, amit a harmadik szemeddel látsz, akkor nincs
mitől tartanod.
88

2. A szeretetszolgálatban nem magadtól indultál el, Én indítottalak útnak!
Azért éled meg nehezen, mert sikert, elismerést vársz a munkádtól.
Elfelejtetted, hogy ezzel a szeretet-munkával elsősorban önmagadat
mented meg, és nem a rászorulót. Ugyanis nem felelhetsz azért, hogy ki
mit kezd a kapott szeretettel. Csak azért felelsz, hogy mit adtál akkor,
amikor a rászorulókban Velem találkoztál!
3. Mindenből van kiút! A házasságból is. A módja: az egyértelmű szeretet.
Teljes szeretet az Én irányomban - első parancs -, és teljes egyértelműség
a feleséged irányában, úgy, hogy ezt a Felém áradó szeretetedet kimutatod
és megéled neki. Ez a te ajándékod az ő számára. Ha ő ebből nem kér, az
nem a te felelősséged! Nem a feleséged akadályoz téged abban, hogy
abszolút első legyek az életedben! Neked van szükséged azokra a
jézustalan tartalmakra, amelyeket a feleséged számodra kiszolgál. Ha
valóban Hozzám akarsz tartozni, akkor a sajátodon kívül nincs az az erő,
amely ezt a szándékot benned meghiúsíthatná. Egy embernél sem vagyok
szűkmarkúbb. Az Istent nagylelkűségben sem lehet felülmúlni! (Mt.
19;29) Mert Lelkemet hordozod, ezt az ajándékot tartogatom a te
számodra is!
Nagyon szeretlek és megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!"
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Kérdező: A BARÁTOMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT!
1. Hogyan enyhítsem barátom fájdalmát édesanyja elvesztése miatt?
2. Hogyan folytassam a helyes utam a szíve és a világ felé.
3. Miben tudnék neki segíteni, hogy Rád találjon?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Velem vigasztald barátodat! Mindenkinek fáj az, ha az édesanyját
elveszíti. Igen, mert úgy érzitek, hogy az életeteknek szinte a
legértékesebb
szelete
visszahozhatatlanul,
megváltoztathatatlanul
semmivé vált. És azért gondoljátok így, mert nem ismeritek az Istent. Az
egyetlen dolog a világon az Isten és a másik ember iránti tiszta szeretet,
amely soha, de soha nem múlik el. Barátod édesanyja már nem bánkódik
olyasmin, mint a gyermeke. Ő tudja azt, hogy az igazi lét, az igazi
szeretetkapcsolat a földi halál után kezdődik, ahol országomban, a szeretet
országában mindenki úgy él, mint az angyalok. Azért, mert a szeretet
tárgyát nem látjátok, attól az még létezik. Oly gyenge a szemetek a jó
meglátására! Ha szavaimnak nem hisztek, akkor legalább a tetteimnek
higgyetek. Higgyetek, hogy töredékes látásmódotok miatt el ne vesszetek!
89

2-3. Nem helyes az utad, ha a barátod szíve és a világ a cél! Egész biztos,
hogy ez az utad csalódáshoz és fájdalomhoz vezet. A cél minden esetben
ÉN, Jézus vagyok mindenki számára. Nemcsak cél, de eszköz is! Út is,
Igazság is és Élet is! Ezen kívül nincs semmi! Barátod szívére csak akkor
pályázz, ha meg vagy győződve arról, hogy ő komolyan szeretni akar
Engem. Szándéka komolyságát nyitottságával tudja előtted igazolni, hogy
hajlandó veled rendszeres időközönként az evangéliumokban elmondott
szavaimat értelmezni. Ebben lehetsz a segítségére. A Hang-könyvek
olvasása szintén kiváló eszköz arra, hogy megértsétek tanításomat. Az első
parancsolatot ismered! A második ugyanolyan fontos. E kettőn áll a
törvény és a próféták. Az első nélkül nem működik a második és a
második nélkül nem igaz az első sem. A kettő elválaszthatatlan! Nem
tudod a barátodat helyesen szeretni, ha e szeretet nem az Istenből
forrásozik, és nem igaz az sem, hogy képes vagy az Istent tiszta szívből
szeretni, ha nem szereted felebarátaidat. A bennetek élő valóságos
jelenlétem a garancia arra, hogy egymást nem csak "elviselni tudó",
boldog emberek legyetek. Tanuljatok hát Engem, hogy értelmetek és
szívetek elvezessen benneteket ahhoz a benső szívbékéhez, amelyet csak
Tőlem lehet átvenni!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
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Kérdező. MI A DEJA-VÚ?
HANG: "Drága Barátom!
Sokféle hatás ér benneteket ébren és álomban egyaránt, és e hatások,
egész biztos, hogy valamilyen nyomot hagynak az emlékezetetekben. A
fontosakat a tudatos elmétek tárolja a kevésbé fontosnak tűnők pedig a
tudatalatti emlékekbe ágyazódnak bele, amelyek alkalmanként
élményszinten előtörhetnek belőletek. Általában olyankor, amikor a külső
megtapasztalható világ hasonló élményt kínál. Ilyekor szoktátok azt
mondani, mintha már megtörtént volna velem ez vagy az az esemény.
Ezek az élmények előtörhetnek belőletek képek, hangok, érzések, érzetek,
gondolatok és cselekmények formájában, úgy, mintha szervesen
illeszkedne az élményt előhívó adott szituációhoz. Ennek pusztán az az
oka, hogy világotokban a földi élet az nem egyszeri és megismételhetetlen
esemény, hanem egy olyan folyamat, amelynek periódusai és eseményei
az idő tengelyén folyamatosan váltják egymást, és mindig hoznak a
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felszínre olyan életszituációkat, amelyekhez már van személyes
élményanyagotok.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
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Kérdező: KÖSZÖNÖM JÉZUSNAK ÉLETEM MINDEN NAPJÁT!
HANG: Drága Gyermekem!
Tudom, hogy szeretsz, és tudom, hogy vágyódsz utánam. Lelkem
munkálkodik szívedben, és szíved munkálkodik Lelkemben. Hála és öröm
az, amit megfogalmazol Felém, és Én tudom, téged valóban a jó szándék
vezet. Nehézségeid Hozzám vezettek, mert Uradként tisztelsz Engem. Úgy
szeretném, ha már nem csak Urad, de Barátod is lehetnék. Barátod és
munkatársad abban a szeretetszolgálatban, amelyben közösen
megtalálnánk és felsegítenénk a rászorulót. A hála, ha szívből jön, nem
szólhat másról, mint arról, hogy az Isten irgalma végtelen. Mutasd meg hát
az embertársaidnak, hogy benned a végtelenül irgalmas Isten Él!
Nagyon szeretlek, és megáldalak AZ ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
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Kérdező: FÉRJEM HALÁLÁT NEHÉZ FELDOLGOZNOM.
1. Meghalt férjemről szeretnék többet tudni!
2. Az őrző angyalomról szeretnék többet tudni!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Meghalt férjed már továbblépett a szeretet útján egy újabb földi élet
vállalásával. Számára egy megoldás létezik, az, hogy maradéktalanul
betöltse azt a szerepet, amire teremtve lett. Mindenkinek, aki a
megistenülés útját választja, annak előbb emberré kell válnia. A teremtőjét
felvállaló emberré! Aki nem ezt az utat vállalja, az kárhozatra jut. Életed
megoldásaira a segítséget elsősorban ne testileg meghalt férjedtől várd,
hanem az élő Istentől, vagyis Tőlem, Jézustól! Ez nem azt jelenti, hogy
volt férjed nem tud segíteni neked, hanem azt, hogy neki alapvetően nem
ez a dolga. Nem, mert jelzéseit valószínűleg nem tudod helyesen értékelni.
De ez egyáltalán nem baj. A te dolgod vele kapcsolatban mindössze annyi,
hogy rendszeresen imádkozz érte. Saját megfontolt döntése volt az, hogy
földi életét befejezze. Ne vádoljátok magatokat mulasztással! Akkor sem,
ha nem ismertétek fel készülődésének jeleit. Adj hálát azért, hogy férjed
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Velem való találkozása megnyitotta szemét arra az ÚT-ra, amelyre lépni
szeretne újabb földi életében.
2. Őrangyalod mindig melletted áll, és élő szeretetkapcsolatot közvetít
számodra a Mennyei Atyától. Az a feladata, hogy segítsen ébren tartani a
lelkiismeretedet, vigyázzon rád, tanítson és vezessen téged. E külső
segítséget akkor tudod hatékonyan megélni, ha elmédet és szívedet
Hozzám, a te Jézusodhoz igazítod. E szellemi és lelki munkában
igazolódik számodra vissza őrangyalod áldozatos munkája. Kérd minden
nap a segítségét, és adj érte is hálát, hogy az Istennek így is gondja van
rád!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"
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Kérdező: SOK KÉRDÉS FOGLALKOZTAT.
1. A Krionról és annak állításairól szeretnék véleményt hallani!
2. Jézus helyénvalónak tartja-e azt a kegyeletet, amit az emberek
éreznek halottaik földi maradványaival kapcsolatban?
3. Jézus miért támasztotta fel Lázárt?
HANG: " Drága Barátom!
1. Mikor értitek meg már végre, hogy egy állítás nem attól igaz, hogy a
szellemvilágból jön, hanem attól, hogy Én, Jézus állítom! A szellemvilág
ugyanúgy tele van hazudozókkal, sugdosókkal, mint a földi világotok.
Számotokra teljességgel ellenőrizhetetlen az, hogy a " fentről" kapott
tanítások hitelesek-e vagy sem! Ellenőrizhetetlenek mindaddig, míg
Hozzám nem viszonyítjátok őket! ÉN VAGYOK AZ IGAZSÁG! Aki az
igazságot meg akarja ismerni, annak nem egy vagy több, igaz vagy nem
igaz teremtéstörténeti szituációt kell megismernie, hanem Engem kell
megismernie. Engem pedig csak az ismer meg, aki az Atyánál tanult. Az
majd hallgat a szavamra, és követni fog Engem. Aki nem az Atyánál
tanult, az azt sem tudja, hogy miről beszélek, hogyan követhetne hát
Engem? A tudás megszerzésére való törekvésetek teljesen elhomályosítja
a látásotokat. Nem a mindent tudók fognak üdvözülni, hanem az
irgalmasok!(Mt.25;31-46) Igen, mert aki minden körülmények között
irgalmas tud maradni, az MINDENT tud a szeretetről! A szeretet pedig
ÉN vagyok! A Föld pusztulását és a kevesek üdvösségét tanítványom
leírta az evangéliumban. Ha a kevesek közt akarsz lenni, akkor Nekem
higgy, és aszerint cselekedj! Az örökéletet hozó jó hír, örömhír az
egyetlen Istenről szól, aki Általam felkínálja magát nektek! Nem számít,
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hogy mi lesz a világgal, csak az számít, hogy mi lesz veled. Téged is, a
világot is Én, Jézus teremtettem. Téged örökre és Magamra, a világot
eszközül és pusztulásra. Bizony nem mindegy, hogy kibe vagy mibe
kapaszkodsz!
2. Azért tartjátok fontosnak a halottaitok sírhelyének a tiszteletét, mert
egyrészről konzerválni akarjátok a mulandóságot, tehát nem hisztek az
örök
életben,
másfelől
nem
tudjátok
leoldani
vérszerinti
megkötözöttségeteket. Harmadszor a lelkiismereteteket akarjátok
megnyugtatni azáltal, hogy amit az életben elmulasztottatok, azt
megpróbáljátok jóvá tenni azzal, hogy utólag mérhetetlen anyagi áldozatot
hoztok, negyedszer pedig féltek attól a tudattól, hogy ti is nyom nélkül
tűntök el az élet színpadáról, mert ti is pontosan tudjátok, hogy a kegyelet
addig tart, amíg van rá pénzetek, és amíg van erőtök emlékezni a jóra.
Tanítványomnak, aki követni akart, azt mondtam: "Hagyd, hogy a halottak
temessék el halottaikat!" "Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint,
az nem méltó hozzám!"(Lk.9;60-62) Ne állíts bálványt hát a mulandóságot
felmagasztaló lelkiismeretednek. Alig múlik el egy emberöltő, és máris
jogot formálnak a sírhelyedre azok, akiknek hivatalból sikerül újra áruba
bocsátani a mulandóságot.
3. Lázár a barátom volt. Azért támasztottam fel, mert általa akartam
nyilvánvalóvá tenni, hogy Engem az Atya küldött, Aki mindig meghallgat
Engem.(Jn. 11;42) Három u.n. messiási csodát is tettem, amelyről
népemnek fel kellett volna ismernie, hogy Én vagyok a Messiás.
Eljövetelemet a próféciák olyan csodatételekkel párosították, amelyeket
csak a Messiás, az Emberfia tud majd véghezvinni. Ilyen csoda volt egy
leprás megtisztítása (Mt.8;2-4), a süketnémából az ördög kiűzése
(Mt.12;22-37) és a vakon született ember meggyógyítása (Jn.9;1-41). Ezek
az égi jelek magukért beszélnek. Erre mondtam azt az Engem körülvevő
farizeusoknak: "ha szavaimnak nem hisztek, akkor legalább tetteimnek
higgyetek". Nekem is, Lázárnak is pusztulnia kellett. Értelemszerűen nem
maradhatott utánam élő bizonyíték!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
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Kérdező: ÉRDEKELNEK A HALÁL UTÁNI TÉMÁVAL
FOGLALKOZÓ KÖNYVEK.
1. Bejutok-e az Isten országába?
2. A fiam hisz-e Istenben?
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3. A férjem hol tartózkodik?
HANG. "Drága Gyermekem!
1. Feltétlenül! De előbb újjá kell születned! Amíg ez nem történik meg a
testedben, addig újra kell születned a Földre, hogy tanítványom légy. Igen,
mert aki nem válik a tanítványommá, az nem méltó Hozzám! A
tanítvánnyá válás kiváló eszközei a Hang-könyvek, a KIO, és
elengedhetetlen eszköze az evangéliumok ismerete.
2. Ha te ismersz Engem, akkor ezt le tudod olvasni fiad életéről. Ha még
annyira nem ismersz, akkor kérdezd meg tőle!
3. Ha férjednek nem volt fontos az, hogy tudassa veled azt, hogy hol van,
akkor Én nem tudok neked ebben segíteni. Én sem léphetem át férjed
szabadságkörét!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

102
Kérdező: KIKÖZÖSÍTETTEK EGY KÖZÖSSÉGBŐL!
1. Bűnt követtem el akkor, amikor harmincöt év után meggyóntam?
2. Járjak-e tovább abba a közösségbe, ahol rendszeresen porig aláznak?
3. Mit tegyek, hogy mások ne kapcsolódjanak rám, és én se
kapcsolódjak másokra, hogy ne ártsak nekik?
HANG:" Drága Gyermekem!
1. Nyugodj meg, nem követtél el semmilyen bűnt! Sőt! Isten akarata
szerint tettél! Mindenkinek szüksége van arra, hogy lelke terheit
időszakonként letegye. Nem létezik maró bűntudatban lelki fejlődés! Lelki
fejlődés csak lelki szabadságban érhető el. Keresztelő János, akire azt
mondtam, hogy anya nem szült nagyobbat a Földön, pontosan azzal a
feladattal született le a Földre, és telt el a Szentlélekkel, hogy Izráel
népének bűnbánatot hirdessen az Isten által. Tízezrek vonultak ki hozzá,
hogy megvallják a bűneiket, és a Jordán vizében való megmerüléssel
megszabaduljanak tőle. Én csak azokkal az emberekkel tudok valamit
kezdeni, akik tudják magukról, hogy van bűnük. Azt hiszem közösségi
vezetődnek sem azzal volt a baja, hogy gyóntál, hanem azzal, hogy nem
nála gyóntál! Örülök, hogy lelkedet egy papnak öntötted ki, és nem egy
olyan embernek, aki nem ismer Engem! Azt viszont tudnod kell, hogy a
szentáldozásnak nem feltétele a gyónás. De nem is akadálya.
2. Semmi keresnivalód olyan közösségben, ahol mindenki téged akar
megregulázni. Olyan közösségbe járj, ahol nem azért szeretnek, mert te azt
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megérdemled, hanem azért szeretnek, mert Engem szeretnek! Van ilyen
közösség, és segítek neked abban, hogy rátalálj.
3. Felesleges bűntudatban élsz, mert nem ismered a bűn fogalmát. És ha
nem ismered a bűn fogalmát, hát nem ismerheted a szeretet fogalmát sem.
Azt hiszem eljött az életedben az idő, amikor nagyon komolyan el kell
kezdened tanulni Engem! Te is tudod, ha nem így teszel, végleg
tönkremész. Rám sokan hivatkoznak, de nagyon kevesen képviselnek.
Mivel nem vagy egy magányos sziget az élet tengerén, ezért nem tudod és
nem is akarod megtenni azt, hogy valamilyen formában ne kapcsolódj más
emberekhez. Szeretni nem lehet egyedül. Aki ennek az ellenkezőjét állítja,
az csak önmagát szereti. Lelkem vezetni fog mindaddig, amíg őszintén
hiszel Bennem!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

103
Kérdező: ÁLMAIMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT?
1. Velem kapcsolatos álmok?
2. Menyem által látott álom?
3. Miért vagyok szomorú?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Álmaid arról szólnak, hogy elindultál Felém, és ezen az úton,
családodat tekintve, még egyedül vagy. Nincs külön küldetésed, nem kell
a világot megváltanod, ezt bízd Rám nyugodtan. A te dolgod az, hogy ne
csak a családoddal legyél elfoglalva, hanem vedd észre a környezetedben
azokat a lehetőségeket, amelyek által kimutathatod azt, hogy mennyire
szeretsz Engem. Elsősorban nem szavakra, hanem cselekedetekre
gondolok.
2. A menyed által látott álmot félreértelmeztétek! Ha Én, Jézus valakihez
küldöttet küldök, az nem ijed meg a saját árnyékától! Ez azt jelenti, hogy
sohasem fog az Általam küldött angyal sehonnan sem menekülni, hanem
minden esetben a gonosz erő az, amelynek ilyenkor meg kell hátrálnia!
Férjednek immunrendszeri betegsége van, minden nap alaposan meg
kellene fürödnie. A böjt és a táplálkozási szokások megváltoztatása
jótékony hatású szokott lenni ilyen esetekben is. Nyilván a lelki
problémáit nem oldja meg, de segíti őt abban, hogy többet és más
minőségben foglalkozzon magával.
3. Azért vagy szomorú, mert a lelkedben félsz. Attól félsz, hogy ellened
fordulnak azok, akiket eddig szerettél. Nem fordulnak ellened, mert nem
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gonoszak ők. Fontos, hogy férjednek segíts abban, hogyha akar, akkor
meg tudjon változni. Eszközöd csak a szeretet és az egyértelműség lehet!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

104
Kérdező: AMIÓTA HALLOM A BELSŐ HANGOT, AZÓTA SOK
EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁM VAN, ÁLLANDÓAN BETEGSÉGEK GYÖTÖRNEK!
HANG: "Drága Gyermekem!
Minden belső hang akkor válik hitelessé, ha Engem képvisel! Ma
világotokban, amikor már nem számít szentségtörésnek az, ha valaki égi
lényekkel társalog, kezd nagyon általánossá válni ez a fajta szellem ember kapcsolat. De sohasem az a döntő, hogy hallasz-e hangot vagy sem,
hanem az, hogy a józan eszed és a lelkiismereted szűrőjén átjövő
gondolatok építenek, buzdítanak és vigasztalnak-e, Velem, az
evangéliumok Jézusával összhangban vannak e vagy sem. Amennyiben
akár a saját, akár más által sugallt gondolat a tanításom mérlegén megáll,
akkor hitelesnek mondható. Ha ellene mond a tanításomnak, akkor
vessétek el azt a gondolatot. Vessétek el akkor is, ha e hang vagy gondolat
- leplezve igazságbeli hiányát - benneteket akar felmagasztalni,
kiválasztani, különbbé tenni másoktól, illetve másokat akar előttetek
megalázni, kiszolgáltatottakká tenni. Természetesen az ilyen hangok,
gondolatok más szerepeket osztanak ki rátok, mint amilyet Én, Jézus adok
nektek. Az ördögtől jövő szerepek mindig titkosak, mindig a tudásra
épülnek, mindig a jövőben (ami sose jön el) valósulnak meg, és mindig
személyválogatóak, tehát vannak feketék, akik ellen minden eszközzel
harcolni kell! Amíg nem lesztek tanítványaimmá, addig a
hiszékenységetek és a hiúságotok áldozatává váltok, és senki nem ússza
meg olcsón az ördöggel való beszélgetést. Kérjétek minden nap a
bölcsesség és az alázat lelkét, hogy kicsik tudjatok maradni, mert ilyeneké
a Mennyek Országa. Összefoglalva azt tanácsolom neked, ha beteggé tesz
téged az a hang, amelyet hallasz, akkor ne állj szóba vele, mert
megmérgezi nemcsak a testedet, de a lelkedet is. Ha igazán hallgatsz a
lelkiismeretedre, akkor az mindig megmondja, hogy mi a teendőd!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ALÁZAT és a BÖLCSESSÉG
LELKÉVEL!"
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Kérdező: MEG SZERETNÉK GYÓGYULNI!
1. Mikor jön vissza Jézus szemmel láthatóan?
2. Meggyógyul-e a szemem?
3. Milyen pályát válasszak?
HANG: "Drága Gyermekem!
1." Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok
az égben, sem a Fiú, hanem csak az Atya. Vigyázzatok, legyetek ébren,
mert nem tudjátok, mikor jön el az idő! Ahogy az idegenbe készülő ember,
amikor elhagyta a házát, átadta szolgáinak a hatalmat, és kiadta
mindenkinek a maga munkáját, az ajtóőrnek is megparancsolta, hogy
vigyázzon. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy mikor jön meg a
ház ura; lehet este vagy éjfélkor, kakasszókor vagy reggel: nehogy, amikor
hirtelen megjön alva találjon benneteket! Amit pedig nektek mondok, azt
mindenkinek mondom: Vigyázzatok!"(Márk 13;32-37)
2. E betegségre, mint korlátokra szükséged van jelenleg. Nem Én adtam,
te választottad magadnak. Lelkedet formáló erők feszülnek a
betegségedben, egy olyan benső éberségre akarnak megtanítani, amelyre
az első kérdésedben felhívtam a figyelmedet. Hidd el, a fizikai látás nem
feltétele, sokaknál inkább akadályozója annak, hogy valaki valóban
meglásson Engem. A lelketeket kell megmentenetek, nem az
egészségeteket! Ha a lélek egészséges, úgysem marad rejtve előttetek
semmi!
3. Ismered a képességeidet és ismered a lehetőségeidet. Olyan munkát
vállalj, ahol inspirálva érzed magad arra, hogy tehetségedet
kibontakoztasd. Fontos, hogy amit teszel, az békét szerezzen neked!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM TELJES SZERETETÉVEL!"

106
Kérdező. VÁROM A BOLDOGSÁGOM!
1. Ki vagyok, és honnan jöttem?
2. Mi a feladatom és a tanulásom most, a földi életben?
3. Mennyit kell várnom, mikor kapom meg a megígért boldogságot,
amit odafentről ígértek nekem?
HANG: "Drága Barátom!
1. Rövid leszek! Isten gyermeke vagy, és abból a szellemvilágból jöttél,
amelyet nektek teremtettem, és amelyre te is nemet mondtál.
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2. Ha elolvasnál legalább tíz Hang-kötetet (kb két hét), akkor nem tennél
fel olyan kérdést, amelyre már több százszor válaszoltam e kötetekben.
3. Ha a boldogságot úgy képzeled el, mint valami sült galambot, hogy
csak ki kell tátanod a szád, és belerepül, akkor az idők végezetéig
várhatsz! Biztos vagyok benne, hogy nem erre gondoltál. A boldogságot
meg kell szerezni. Olyan látásmódra kell jutnod Általam, hogy meglásd
benne az életed értelmét. E látásmódra való jutásnak nem kevesebb, mint a
földi életed az ára! E nélkül az áldozat nélkül sohasem lehetsz boldog!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

107
Kérdező: LESZ-E IGAZI TÁRSAM?
1. A véget ért kapcsolatom építő jellegű volt-e?
2. Küld-e a Teremtő mellém igazi társat?
3. A lábamat meg kell-e műteni, vagy meggyógyul?
HANG:" Drága Gyermekem!
1. Ha istenszerető vagy, akkor mindenféleképpen. Ugyanis az
istenszeretőknek minden a javukra van! Aki nem szereti az Istent, az
magának mindenből kárt csinál. Az szereti az Istent, aki a Jézus által
elhozott erkölcsi norma szerint akar élni! Tehát nem az, aki tudja, hogy
van Isten, hanem az, aki meg akarja cselekedni az Ő akaratát!
2. Mindenki, aki társat szeretne, az talál is, ha kellő alázattal és kellő
nyitottsággal rendelkezik. Egy társ nem attól igazi, hogy "Én küldöm",
hanem attól, hogy Engem szeret! Igen, mert aki Engem szeret, az csak jót
akarhat a másik embernek, pláne annak, akit egy életre választ.
3. Ha a lábad műtét nélkül nem gyógyul meg, és az orvosok a műtétet
javasolják egyetlen megoldásnak, akkor e műtétet vállalni kell, ha meg
akarsz gyógyulni. A hit csodákra képes! Imádkozz Hozzám minden nap és
beszéld meg Velem azokat a teendőidet, amelyek a gyógyulásodhoz
nélkülözhetetlenek! Tudok segíteni neked!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

108
Kérdező: A REINKARNÁCIÓRÓL KÉRDEZEM A HANGOT!
1. Lukács 16;26 "…különben köztünk és köztetek áthághatatlan
mélység tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne
mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki."
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2. Máté 25;46 "…ezek világkorszakig tartó büntetésre jutnak, az
igazak pedig világkorszakig tartó életre."
HANG:" Drága Gyermekem!
1. A szegény Lázár és a gazdag ember példabeszédében azért mondottam
áthághatatlannak a két világ között meghúzódó szakadékot, mert valóban
nincs átjárás közöttük. Nincs, mert a lelki fejlődésnek, a visszafejlődésnek
is fokozatai vannak! Nem lehet a pokolból átmenni a Mennyek Országába,
mert a lélek átalakulás nélkül nem képes elhordozni az ott jelenlévő
valóságot. Az átalakuláshoz szükséges eszköz - az anyagvilág - képes a
bennetek lévő változtatási szándékot hitelesíteni akár a jó, akár a rossz
irányba. Kinek-kinek ahol a kincse, ott a szíve! Ez mutatja meg valójában
lelki fejlődésetek irányát. Nem lehet egyszeribe valaki jó, és nem lehet
egyszeribe valaki rossz! Megjavulni is és elromlani is hosszú időbe telik.
Azért, hogy igazolni tudjátok önmagatokat a világ előtt, át kell
alakítanotok az igazságérzeteteket is! Velem élni, vagy magatokat
megpróbálni istenné tenni, ez nem egy pillanat műve!
2. A világkorszak, mint az idő kozmikus nagyságú egysége, az mindig egy
fejlődési ciklus lezárását jelenti, és egy újnak az elindulását. Az
örökkévalóság megnyilvánulását az anyagvilághoz kötve valamilyen
módon érzékeltetni kell. Minden örök, ami Én Vagyok! Minden
pusztulásra van teremtve, amiben nekem semmim sincsen! Ilyen a bűn!
Tehát a bűn van pusztulásra ítélve, nem pedig a bűnös, mert aki ma bűnös,
az tegnap még az arcomat hordozta, és holnap újra az arcomat fogja
hordozni! Igen, de hogy ez megvalósuljon, ahhoz sokszor még egy
világkorszak is kevés! Az idő értetek van. Nekem nincs rá szükségem. A
szeretet ugyan örök, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy statikus állapot.
Azáltal, hogy megismertétek Általam a Mennyei Atya végtelen irgalmát,
benső szabadságotokban a tudatos döntés olyan fokára léphettetek,
amelyben a szeretet számotokra az idő végezetéig kimeríthetetlen
erőforrássá válik. Azok, akik megtértek, testben a Földön újjászülettek, ők
a Mennyek Országának lakóivá válnak. Közülük soha többé senki nem
fogja kikérni az örökségi részét a Mennyei Atyától! Nem, mert ők
mindnyájan tudják, mert megtapasztalták, hogy az Isten végtelen irgalma
tartja őket létben! Igen, mert aki világkorszakon át megtapasztalta, hogy
milyen irgalmatlannak és egyben halálosan kiszolgáltatottnak lenni, az
minden irgalom forrását, a Teremtő Istent soha többé nem hagyja el! Nem,
mert tudják, hogy örök boldogságra, és nem szenvedésre vannak teremtve!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM IRGALMAS
SZERETETÉVEL!"
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Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI A HANG INTERNETES
TERJESZTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN!
1. Mit tanácsolsz? Lányom az általam említett ezoterikus körhöz
tartozzon, vagy inkább járjon ő is a Hang-közösségbe?
2. Szeretném a megromlott bizalmat visszaállítani társam irányában!
3. Kontrollálást kérek az általam szerkesztett Hang Web oldalakra!
HANG: "Drága Barátom!
1. Nagyon fontos, hogy aki a Hang szellemiségét akarja propagálni, annak
különbséget kell tennie az ezoteria és a Hang tanítása között! A Hang célja
nem az ezoteria terjesztése, hanem Jézus tanításának terjesztése,
ezoterikus eszközökkel is. Az ezoteriának, habár valóban egy benső út a
megtapasztalható világ felé, önmagában nincs értéke. Értékét akkor kapja
meg, ha azt, aki az ezoterikus utat járja, el tudja vezetni Hozzám, vagyis
ha az ezoteria az Egy Istenre mutat! Ha nem így van, akkor e belső út
ugyanolyan kilátástalan csapdává válhat, mint bármelyik útkeresés az
anyag világában. Tehát az ezoteriának, vagyis a benső útnak abba az ÚTba kell beletorkollnia, amellyel azonosítottam Magam. Erre akkor képes,
ha megmarad eszköznek, és nem akar önálló életre kelni, vagyis nem
célként fogalmazza meg önmagát! Ám a gyakorlat azt mutatja, hogy ez
nagyon keveseknél sikerül. Mivel az ezoteria alatt jelenleg nagyon sokan
valamilyen titkos szellemi tudást és technikát sejtenek, ezért ezeknek a
megszerzését komoly anyagi áldozatok árán is vállalják. Igen, vállalják,
mert boldogságuk létét ebben gondolják megtalálni. Így bizony könnyen
előfordul az, hogy az Istent kereső ember e belső úton előbb-utóbb olyan
önjelölt mágussal találja magát szembe, aki a "megszerzett tudása által
úgy megtisztult már minden földi karmájától," hogy az már szinte magától
értetődő, hogy benne születik le újra a Megváltó! Bár e felismerésnek a jó
szándékú Istent kereső oldaláról leleplező, kijózanító hatása szokott lenni,
mindig maradnak olyanok, akik égi pozíciókra áhítozva követik vak
mesterüket. Ha pedig vak vezet világtalant, akkor mind a kettő gödörbe
esik. Igaz ez a szellemi úton járókra és az anyagvilágban hívőkre egyaránt!
Az anyagvilág is, az ezoteria is kitermeli a maga hatalomra vágyó isteneit.
Ami közös bennük az mindig a tudás - mint hatalom - megszerzése, és
annak megtartása minden eszközzel.
2. Ha társadat meg akarod tartani, akkor először is türelmesnek kell lenned
hozzá! A szeretet másik neve a türelem! Én ezt időegységbe nem
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foglalható módon gyakorlom. Talán segít neked is, ha arra gondolsz, hogy
mi ez az örökkévalósághoz képest! Senki nem képes az általa elrontott
lelki tartalmakat, megkötözöttségeket anélkül levetkőzni, hogy helyébe
valami jobbat, újat ne állítana. Hiába tudja valaki magáról azt, hogy
változnia kell, ha ezt egy külső elvárás nyomására teszi, majdnem biztos,
hogy nem fog sikerülni neki. Nem, mert lelki fejlődésének a mértékét nem
önmaga határozza meg, hanem a legjobb szándék mellett is a másiknak
való megfelelés foglyává válik. Az jó, ha erkölcsi irányként számodra is
elfogadható feltételt állítasz, de az nem jó, ha ennek a mértékét is csak te
akarod meghatározni. Senkit nem menthetsz meg önmagától a hajánál
fogva, még a magad számára sem! Nem, mert az egyoldalú feltételeket
mindenki kötelezettségnek értékeli, amelyre hiába mond igent, belül tudja,
hogy úgy sem lesz képes teljesíteni. Igent pedig pusztán azért mond
neked, nehogy elveszítsen téged. Tehát, ha feltételeket állítasz, akkor
kérdezd meg a másik felet is, hogy ő milyennek szeretne látni téged. Ez
sokat segíthet neked abban, hogy társad felé ne csak elvárással, hanem
várakozni tudással is élj. A házastárs az egyik legjobb tükör számotokra.
Megláthatjátok benne azt, hogy milyen emberek szeretnétek lenni, és azt
is, hogy hol tartotok ezen az úton.
3. Szívesen kontrolláltatom munkádat e sorok írójával. Azt tudnod kell,
hogy a szellemvilág legmagasabb szintű tanítása azok a mondatok,
amelyeket a tanítványaim lejegyeztek földi életem tanításából! E tanítások
által mindent átadtam nektek. Akkor is igaz ez, ha tartalmilag nem
bontottam ki számotokra mindent. "Jobb nektek, ha Én elmegyek, mert
majd elküldöm a Vigasztalót, aki majd mindent eszetekbe juttat."
Szentlelkem valóban a tanítványaimban él! Általuk, rajtuk keresztül
tudom az evangéliumok örök törvényét a kor szellemének megfelelően
kibontani számotokra. A Hang-könyvek is ezt a szerepet töltik be.
Teljesen mindegy az, hogy milyen korban, kultúrában éltek, üzenetemnek
- majdnem biztos, hogy - csak, akik kicsinyek, szegények és
kiszolgáltatottak tudnak maradni, azok fognak örülni. Mindenki más vagy
menekülésre, vagy hatalmi ambíciói kiélésére használja tanításomat!
Mivel az Engem követők erkölcsi és vagyoni összetétele sohasem fog
lényegre törően változni, ezért a tanítás nyelvezete is mindig egyszerű és
közérthető lesz. ÉN, Jézus is példabeszédekben tanítottam a
hallgatóságomat. Utána viszont hozzá tettem: "Akinek füle van, hallja
meg:" Ha az írásaidban, az anyaggyűjtésedben te is az egyszerűségre, az
egyértelműségre törekszel, ha világos gondolkodás és beszéd határoz meg
téged, akkor áldás lesz munkádon, és sokakat fogsz Hozzám fordítani.
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Tehát ne érdekes akarj lenni, hanem igaz és irgalmas! Én, Jézus is ilyen
vagyok!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HIT, a REMÉNY és a SZERETET
LELKÉVEL!"

110
Kérdező: MINDEN REMÉNYSÉGÜNK TE VAGY, URAM!
1. Addig nem halhatok meg, amíg minden adósságomat le nem
rendeztem!
2. Mit rontottam el, Istenem?
3. Áldásodat kérem, Uram!
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amit mondok, mind a kettőtöknek mondom! Már a földi életetekben
szembesültetek azzal a kikerülhetetlen ténnyel, hogy minden
döntéseteknek súlyos ára van. Amíg erre valaki nem lát rá, addig csak az
adósságait halmozza oly mértékben, hogy előbb utóbb beleroppan. A földi
halál az ilyenek számára valóban megváltás. Lelketek tisztasága és őszinte
jó szándéka mentett meg benneteket attól, hogy e szembesülés folytán
nem fordultatok Ellenem! Ha nehezen is, de kiálltátok a hűség próbáját, és
még szorosabban megfogtátok a felétek nyújtott kezem. Az, hogy a
magatok kovácsolta nehézségeitek a javatokra váltak, mi sem bizonyítja
világosabban, mint az a megmásíthatatlan tény, hogy adósoknak tudjátok
magatokat a szeretet világában. Mindenki, akit a nyomorúsága eljuttat e
látásmódhoz, az boldognak mondhatja magát! Gyermekeim: csak Nekem,
a ti Megváltótoknak tartoztok, és nem kevesebbel, mint az életetekkel! Ha
képesek vagytok Rám figyelni, és nem kötöz meg benneteket a
számlátokat mindenáron kiegyenlíteni akaró gondolat, akkor meg tudom
mutatni nektek azokat a lehetőségeket, amelyeken keresztül nem csak
magatokon, de másokon is tudtok segíteni. A tartozását mindenkinek
rendeznie kell, nektek is. De tudnotok kell, hogy a ti problémátok az Én
problémám is! Veletek mindenre képes vagyok, ami szeretet, helyettetek
viszont nem tehetek semmit. Kérjétek mindennap a bölcsesség Lelkét,
hogy ne személyekben, hanem feladatokban tudjatok gondolkozni!
2. A hiszékenységetek és a hiúságotok csapdájába estetek. Nem az volt a
helyes út, ami annak látszott. Meg kellene már állapodnotok. Társad
tudásszomja, akit ebben követsz, nem hagy időt nektek a lényeg
meglátására. Az életetek problémáit nem misztikusan kell megoldanotok.
Szembe kell nézni vele, mert hiába tértek ki előle, mindig visszatér. Mikor
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hiszitek már el, hogy az Isten szeretetének a megtanulása nem kerül
pénzbe! Amit pénzzel meg lehet fizetni, az annyit is ér! Ingyen kaptátok,
ingyen adjátok, mondtam akkor tanítványaimnak, és mondom most is!
Sőt, Én segítelek benneteket, Én gondoskodom rólatok, ha kell anyagilag
is, amikor követtek Engem. Igen, mert nagyon jól tudom, hogy aki
Utánam jön, annak vállalnia kell a kicsiséget, a szegénységet és a
kiszolgáltatottságot, úgy ahogy Én tettem! Amit szeretetből a másik
embernek adtok, azt Én már itt a Földön megszázszorozom nektek, mert
akinek van adnivalója, az kap még mellé, hogy még többet adhasson,
akinek meg nincs, az azt is elveszíti, amije volt. A szeretetben megélhető
élethez bölcsesség kell, és nem misztikus tudás! Bölcsesség, hogy értem
közösséget vállaljatok (ÚT), bölcsesség, hogy Tőlem tanuljatok
(IGAZSÁG), és bölcsesség, hogy ebben megmaradjatok (ÉLET). Ehhez
pedig Lelkem irányítása mellett mindent átadtam nektek!
s3. Életeteken mindaddig áldásom van, amíg nem másokat hibáztattok
boldogtalanságotokért!
Nagyon szeretlek, és megáldalak benneteket a HIT, a REMÉNY és a
SZERETET LELKÉVEL!"

111
Kérdező: REMÉNYTELEN A HELYZETEM!
1. Ki akarnak dobni a gyermekeimmel az utcára!
2. Nincs erőm az életemen változtatni.
3. Nem tudom szeretni azokat, akik engem bántanak.
HANG:" Drága Gyermekem!
A kérdéseidre összefoglalom a választ. Alapproblémád az, hogy Nem
ismersz Engem! Vitathatatlanul nagyon szeretsz, de nem ismersz! Ha
ismernél, akkor tudnád, hogy aki Engem követ, azt a világ megveti.
Nemcsak megveti, hanem tönkre is teszi, sőt el is pusztítja, ha módja van
rá! E mérhetetlen megaláztatást, kiszolgáltatottságot és bántást elviselni az
tudja, aki nemcsak ismer Engem, de Belőlem ÉL! Egyetlen ember sem tud
önerőből boldog lenni! Vagy Általam válik azzá, vagy soha sem lesz
boldog! Huszonegy évig nem tettél semmi olyan valódi erőfeszítést, hogy
megállj a saját lábadon. Nem, mert nem volt hozzá erőd, és ma sincs.
Miből gondolod, hogy a végtelenségig elviselnek azok, akiknek már terhes
a jelenléted? Miből gondolod azt, hogy ha huszonegy éve ki vagy
szolgáltatva mások jóindulatának, akkor ők kötelesek további
meghatározatlan ideig téged befogadni? Ha ismernél, akkor tudnád, hogy
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a hálán kívül, amelyet Nekem imádkozol, és a köszöneten kívül, amelyet
nekik kinyilvánítasz, más tartalmú megjegyzés velük kapcsolatban nem
jöhet szóba! Változatni sohasem késő! Gondolkodást átalakítani sohasem
késő! Én, Jézus mindenkor a rendelkezésedre állok. Az első és
legfontosabb tartalom, amellyel tisztában kell lenned, az, hogy ha nem
tanulsz meg megbocsátani másoknak, akkor magadat teszed tönkre
testileg-lelkileg egyaránt. Aki nem képes megbocsátani, az nem ismerheti
fel a lelki vaksága miatt a másik ember jóindulatát sem. Nem, mert
mindegy, hogy mit tesz a másik, saját magát olyan áldozatnak éli meg,
amelyet csak egyfajta igazság érvényesítése tud megszüntetni.
Természetesen a sajátja! Óvakodj az ilyen látásmódtól Gyermekem, mert
ezáltal sorsod még rosszabbra fordul! Ne mások esetleges negatívumai,
hanem önmagad pozitívumai határozzanak meg téged! ÉN, Jézus sem azt
nézem, hogy hol rontottad el, hanem azt, hogy hol tudok segíteni neked.
Szabadságod megvalósítását tiszta szívemmel támogatom, és erőmet
minden esetben rendelkezésedre bocsátom ehhez a szándékhoz. Ne feledd,
Én legyőztem a világot, tanuld meg ezt, hogyan tettem, és erőm
visszavonhatatlanul a tiéd lesz!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

112
Kérdező: MIÉRT NEM TUDOK MEGSZABADULNI AZ ENGEM
GYÖTRŐ DÉMONOKTÓL?
HANG: "Drága Barátom!
Leveleid mennyisége két dologról tanúskodik. Az egyik az, hogy jól
tudod, hogy Én vagyok a megoldás az életedre, a másik az, hogy ennek
tudatában mégsem döntöttél Mellettem! Jelen állapotodban a fantáziád hat
a jellemedre, és a félelmed hat a fantáziádra. Azzal, hogy mélyen hiszel az
ártó erők jelenlétében, csak arra jó, hogy még hatékonyabban fejtsék ki
hatásukat irányodban. Pedig az Isten sem létezik azok számára, akik
tagadják a létezését. Legalábbis boldogító módon nem! Azért, mert velük
szemben az Isten is tehetetlen. Aki jobban vonzódik a félelmeihez és azok
tárgyaihoz, azzal nem tudok mit kezdeni. Neked kell Mellettem döntened!
Én már a világ teremtése óta döntöttem melletted. Aki pedig Mellettem
dönt, az Velem foglalkozik, nem pedig az önmaga gondolatszülte
élményeivel! Ez azt jelenti, hogy mindenért hálát tud adni. Minden
embernek olyan a világa, amilyet lát. Vagy a fantáziád és a félelmed által
táplált gonosz erők létében és munkálkodásában élsz, vagy Velem és
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Bennem! Bennem nincs sötétség, sem félelem. A döntés még mindig a te
kezedben van. Igen, mert ahol jelenleg keresel, ott Én nem vagyok jelen.
Igen, mert önmagadon kívül keresel! Az energiarendszereidben, a
csakráidban, a vizualizációidban, a jósnők kártyáiban, a harmadik szemed
látásában, és még sorolhatnám tovább! A szíved mélyén lakó
szeretetedben, a lelkiismeretedben pedig nem keresel, pedig ott lakom! A
világosságot mindenkinek Én adom, de az ablakot, amelyen a fény
beáramlik, azt nektek kell kinyitni. Ha Nekem adod magad mindenestől,
akkor Én, az Isten neked adom Magam mindenestől!
Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"

113
Kérdező: MEGSZÁLLOTTSÁGOM MÁR-MÁR ELVISELHETETLEN.
HANG:" Drága Barátom!
Kétségkívül rendkívül nehéz helyzetbe sodortad magadat, amelyből
önerőből kilábalni nem tudsz. Segítségre van szükséged, és e segítséget a
Hang-közösségen belül érted elindított imaláncban tudom átnyújtani
neked. Természetesen nem arról van szó, hogy Engem a saját kérésemre
meggyőzzetek, hanem arról, hogy szíved résnyire nyitott kapuját a
szeretetben megfogalmazott imák megpróbálják nyitva tartani. Ha
ismernéd az ima valódi erejét, már rég szabad lennél! Amit neked
magadról el kell hinned, az nem más, mint hogy TE IS KÉPES VAGY A
SZERETETRE! Nem igaz az, hogy teljesen tehetetlen bábja lennél a
gonosznak. Aki ennyire tud vágyódni Utánam, az már félig megtette az
utat a cselekvés felé. Az imalánc akkor tudja betölteni a szerepét, ha
nagyon komolyan elkezdesz Velem foglalkozni. Ez most nálad élet - halál
kérdése. Én, Jézus az ÉLET vagyok. Ezt te is jól tudod, tehát képtelenség
Hozzám az öngyilkosság gondolatával közeledni. Az öngyilkosság a
szeretetre már képtelen emberek menekülési útvonala. Még egyszer
kérlek, ne sorold magad ide! A figyelmedet viszont nyomatékosan
felhívom az (Mt.12;43-45) elmondottakra! A te lakásodba is Én szeretnék
beköltözni, de az ajtónyitás a te dolgod. Javadra válna, ha a választ küldő
testvéremmel egy átfogó életgyónás lehetőségét is megbeszélnéd. Le
kellene végre zárnod magadban a tegnapot, s és kinyitni a jelen ajtaját,
amelyen a szebb holnap érkezik.
Megáldalak, hogy tudj MELLETTEM DÖNTENI!"
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Kérdező: ÉSZREVÉTELEIM VANNAK A HANG-KÖNYVEK
TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN.
1. Hogyan legyünk tökéletesek?
2. Csak Istent szolgáljam vagy mindenkit?
3. Hogyan áldjam az Urat?
HANG: "Drága Barátom!
1. A hegyi beszéd néven említett tanításomban (Mt.5;1-7;29) foglaltam
össze átfogóan azokat a szeretettartalmakat, amelyeket elvárok az Engem
követőktől. Igen, tudatosan mondtam azt, hogy elvárom, mert ez az
elvárás nem hordoz magában semmilyen erőszakot, de igenis feltételezi a
követőimről azt, hogy használják a józan eszüket. Igenis elvárom a
tanítványaimtól azt, hogy úgy gondolkozzanak, mint Én, hogy úgy
cselekedjenek, mint Én, és hogy úgy szeressenek, ahogy Én szerettem
őket! Aki nem így tesz, az nem méltó Hozzám! Hazug lenne és álnok
minden ilyen elvárás, ha nem Én lennék az, akiből az enyéim
táplálkozhatnak. Engem pedig mulasztással nem vádolhat senki! "Ó
hitetlen nemzedék, meddig kell még, hogy elhordozzalak benneteket",fakadtam ki a megkeményedett szívűek értetlenségén. Aki Engem követ,
annak tökéletessé kell válnia. Minden emberben az a tökéletes, ami Én
vagyok, vagyis a szeretet. Tehát tökéletessé csak a szeretet által lehettek.
Ennek legmagasztosabb és legnehezebb példája az ellenségszeretet. Aki
erre képes, az mindent megértett a szeretet tanításáról! Abban Én élek,
ezért az nem lát halált sohasem. A legnagyobb példát kereszthalálommal
pontosan az ellenségszeretetből adtam nektek. A tökéletesség nem az
erőre, nem a tudásra, hanem az irgalomra épül. Igen, mert ebben a
szeretettartalomban van benne egyedül a megbocsátás hatalma. Azt nem
kell külön részleteznem, hogy aki nem tud megbocsátani, az milyen
messze van a tökéletestől! Igaz ez az Istenre is és igaz az emberre is. Ha
tehát azt gondolod, hogy az Isten égi seregeket vezet a gonosz elleni
harcba, akkor az Istent már fel is mentetted a megbocsátás és az irgalom
megélése alól! Ez pedig istenkáromlás!
2. Istent csak az embereken keresztül tudod szolgálni!(Márk 10;43-45)
3. Istent elsősorban a jó cselekedeteiddel dicsérd, és csak másodsorban
hálaadó és dicsőítő imáiddal! A megcselekedett szeretet a hited próbája!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
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Kérdező: SZÜLEIM MIÉRT NEM FOGADJÁK EL A FÉRJEMET?
HANG:" Drága Gyermekem!
Tudom, hogy nagyon szeretsz Engem, és Én is mérhetetlenül szeretlek
téged, de vannak dolgok, amibe nem szólhatok bele! Nem Engem, hanem
a szüleidet kell megkérdezned, hogy miért nem szeretik a férjedet. Ők, ha
akarják, meg tudják mondani neked. De téged ez a hozzáállás egyáltalán
ne zavarjon! Nem attól leszel boldog, hogy milyenek a szüleid, hanem
attól, ha szereted is őket. Fontos, hogy ne éreztesd velük azt, hogy ezért
neheztelsz rájuk. Benned nem lehet harag! Férjedre ugyanez vonatkozik.
Fontos, hogy minél többet foglalkozzatok Velem, és Én képes vagyok
kitölteni azt a hiányt, amelyet a családi kapcsolat teremtett.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
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Kérdező: EGY KÖNYVRŐL ÉS EGY LEPEDŐRŐL KÉRDEZEM
JÉZUST!
HANG: "Drága Barátom!
Amíg nem térsz meg, addig a sátán csapdájában vergődsz! Az
mondható megtértnek, aki elfogad Engem, Jézust Urának és
Megszabadítójának! Tehát Felém fordul, Tőlem, és nem mástól várja
boldogságának megtalálását. Aki Mellettem dönt, azt Én megtanítom
mindenre, ami az örök élethez szükséges! Aki Mellettem dönt, annak egy
dolga van csupán, az, hogy minden körülmények között hűséges tudjon
maradni Hozzám, vagyis soha, de soha ne hagyjon el Engem! Neked sem
lepedőre és sátáni üzenetekre van szükséged, hanem Rám! Ha a szívedbe
nézel, és látod azt a tehetetlenséget, amelyben szenvedsz, igazat adsz
Nekem!
MEGÁLDALAK!
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Kérdező: MIÉRT BÜNTET AZ ISTEN?
HANG: "Drága Gyermekem!
Azt tanácsolom neked, hogy amíg van rá lehetőséged, addig tanulj
Engem! Azért mondom e tanácsot nyomatékosan, mert amíg a büntető
Istenben hiszel, addig nem találod meg lelked nyugalmát. Engem tanulni a
négy evangéliumban elmondott szavaim alapján lehet, olyan közösségben,
ahol a megismerni vágyók az Én nevemben jönnek össze. A templom
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sajnos kevésbé alkalmas e tartalom megismerésére. A négy
evangéliumban és a negyvenhárom Hang-könyvben egyetlen helyen sem
olvasol olyat, hogy Én, Jézus azt mondtam volna bármikor is, hogy
megbüntetlek benneteket. Nem Én ítéllek meg titeket, hanem majd az Ige,
amelyeket szóltam! Ez azt jelenti, hogy mindenkinek szembesülnie kell
azzal, amit földi életében gondolt, azzal, amit tett, és azzal, amit
cselekedett. A Földön dől el, hogy az égben hová kerültök. Az Atya
jobbjára vagy a kárhozat helyére. Önmagatok építitek a rátok váró életet.
És ha boldogságodat attól várod, hogy a körülötted élők milyenek, és nem
attól, hogy te milyen vagy, akkor tedd fel a kérdést magadnak, vajon én
hová tartok?
Nagyon szeretlek, és megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

118
Kérdező: NINCS IDŐM SEMMIRE!
1. A munkámra rámehet társam egészsége!
2. Ezt a munkát az Isten adta!
3. Hová lett belőlem az empátia?
HANG: "Drága Gyermekem!
Mivel alapproblémád gyökere az, hogy nem vagy a helyeden, ezért
most rámutatok olyan tartalmakra, amelyekkel biztosan te is egyetértesz.
A munkádra nemcsak a társad, de a te egészséged is rámehet, és már lelki
síkon rá is ment. E munkáddal veszítetted el a benned mások által oly
nagyra tartott empátiát. Sajnos elfelejtetted, hogy ki is vagy
tulajdonképpen. Azt mondod, hogy a munkádat Én adtam. Gondolkozzunk
közösen! Én azt mondom, hogy aki Értem él, annak örök élete van. Erre
szerinted a nyakadba akasztok egy olyan munkát, amely mellett nincs időd
közösségbe járni, nincs időd elmenni a lelki vezetődhöz, nincs időd Rám,
semmire sincs időd, a társad belebetegszik, hogy elveszít téged, benned
meg kezd kihűlni a szeretet. Ma ugyan még levelezünk, és holnap mi lesz?
Azt mondod, Én adtam e munkát! Én nem így ismerem Magamat, és
TÉGED SEM! Ne tegyél fel mindent egy lapra, mert mindent
elveszíthetsz! Elsősorban önmagadat! Én egy nagyon időigényes Isten
vagyok, aki ugyan tud a te szereteted nélkül is élni, de nem akar! Én
tudom a legjobban, hogy te sem akarsz Nélkülem! Kezdjük hát el újra a
nagybetűs életet, a kezemet nyújtom feléd, fogadd el, kérlek!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM TELJES SZERETETÉVEL!"
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Kérdező: SOK-SOK ÚJABB KÉRDÉSEM VAN!
HANG: "Drága Barátom!
Legalább odáig el kellene jutnod, még betegen is, hogy megértsd: Én,
Jézus nem egy kívánságteljesítő automata vagyok, amelybe bedobsz egy
postai borítékra való bélyeg árát, és kijön neked a válasz. Én nem tudok
helyetted gondolkodás-átalakítást vállalni! A Nekem való irogatásod
pótcselekvés számodra, mert azt gondolod, ha Engem foglalkoztatsz,
akkor nyugodt lehet a lelkiismereted. Mivel számodra nem a válasz
megértése a döntő, hanem az, hogy veled külsőleg foglalkozzam, ezért
nem érted az üzeneteimet, és ezért nem fogysz ki a kérdésekből. Még
egyszer kérlek szeretettel, ne magadon kívül keresd az életed megoldását,
merj szembenézni önmagaddal, ehhez adnak segítséget a számodra már
korábban elküldött tanításaim is és a Hang-könyvek is!
Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!"

120
Kérdező: A PÁRBESZÉDIMÁRÓL.
1. Nagyon zárkózott vagyok, hogyan tudnék jobban beilleszkedni
közösségbe?
2. Lehet-e népeket spirituálisan rangsorolni? Ha igen, akkor a magyar
nép hol áll ebben a sorban?
3. Használhatom-e a Müller Péter féle Ji - Kinget?
HANG:" Drága gyermekem!
1. Át kell lépned önmagadat! Zárkózottságod negatív tapasztalatokból és
hiúságodból táplálkozik. A zárkózottságot óvatosságra, a hiúságot pedig
őszinte nyitottságra kell felcserélned. A lelki átalakulásban most két
eszközt kínálok fel neked. Az egyik a párbeszédima elsajátítása, a másik
pedig egy szerető közösséghez való tartozás, amelyben megláthatod
önmagad hiányosságait. Akkor választottál magadnak jézusi közösséget,
ha azt éled meg, hogy e közösség nem akarja kijavítani elrontott
természetedet, de lehetőséget ad arra, hogy önmagadat megjavítsd! A
párbeszédima lényegével az 1. Hang-könyvben bővebben találkozhatsz, de
bármelyik könyvben találsz kimerítő választ a párbeszédimádság lényegét
illetően.
2. Az Isten nem népekben, hanem feladatokban gondolkodik. A feladatok
pedig minden esetben személyeket takarnak. Az természetes, hogy nem
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létezik olyan feladat, amely valamilyen formában ne kapcsolódna más
személyekhez is, és más feladatokhoz is. Ez azt jelenti, hogy amíg a
feladat az egyén részére komplett egészként jelentkezik, addig e feladat az
Isten részéről egy fontos láncszemként van jelen. Igen, mert egyedül nem
lehet szeretni, közösség kell hozzá. E közösséget mindenki megtalálhatja
környezetében. Ahhoz, hogy egy feladat a megfelelő helyen, a megfelelő
időben valósuljon meg az idő tengelyén, ahhoz magasabb rálátás
szükséges annál, mint amit önmagában az anyagvilágban a feladat takar.
Egyetlen gyermekem sem képes arra, hogy az általa megélt szerepet
következményeiben teljesen átlássa. Éppen ezért minden szerep, feladat
átfedésben van egymással. A szeretet megnyilvánulásának különböző
megéléséről van szó. Mivel az ember nem képes kizárólag feladatokban
gondolkodni, ezért minden feladathoz hozzákapcsolja a személyt is. Így
nehezen hiszi el, hogy az Isten nem személyválogató, de szerepeket
kiosztó Isten. A szerepet és a szereplőt azért is mossák egybe általában az
emberek, hogy az általuk elrontottnak ítélt szerep miatt megítélhessék a
szereplőt is. Pedig gyűlölni mindig a bűnt kell, a bűnöst pedig szeretni. Én
is így teszek! A nép, a nemzet, mint egyének közössége, számomra mindig
egy halastó. Ilyen halastó volt választott népem is. Akik követték
hívásomat, akiket ki tudtam halászni, azok, mivel Engem választottak,
szerepet választottak, a szeretni tanulás és a szeretni tanítás szerepét
egyénre szabva. Azok, akik erre nem voltak képesek, akik megmaradtak
népnek, azok a halálomat kívánták, és nemcsak Nekem, de az Általam
kihalászottaknak is. Pedig ez a nép spirituálisan a legnagyobbnak mondta
magát, hiszen érvényes szerződése volt az Istennel. Így van ezzel
mindenki, aki nemzetben gondolkodik. Minden spirituálisan nemzetben
gondolkodó ember a saját tudására és "Rám" hivatkozva meg van
győződve arról, hogy mindenkit megelőznek, de legalábbis előkelő helyen
állnak a nemzetek rangsorolásában. Olyan nehéz elhinni, hogy nincs
nemzetek Mennyországa, csak tiszta szívűek Mennyországa létezik,
függetlenül attól, hogy ki hová született. Én, Jézus egyetlen személynek,
közösségnek, népnek sem adok különb szerepet a másiknál, mindössze
arról lehet szó, hogy a lélek fejlődésének különböző állomásait élik meg
különböző nemzetekhez tartozó Engem felvállaló emberek!
3. Mindenki olyan eszközt használ a szeretet megtanulásához, amilyet
jónak lát. De ehhez tudnia kell, hogy a jó forrása mindig az Isten. Az
egyetlen dolog a világon a szeretet, ahol a cél szentesíti az eszközt. Igen,
mert szeretni nem lehet szeretetlenül. Szeress, és tégy amit akarsz! Ha
Rám találtál akkor úgyis tudni fogod, hogy melyek azok az eszközök,
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amelyek nem a vágyaidat, hanem a képességeidet és a lehetőségeidet
szolgálják. Minden eszköz, ami a jelent szenteli meg számodra, vagyis itt
és most a lelki békédet adja meg, javadra válik. Ez nem jelenti számotokra
azt, hogy ami ma működik, az holnap is ugyanúgy működni fog!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

121
Kérdező: TELE VAGYOK FÉLELEMMEL, AGGODALOMMAL.
HANG: "Drága Gyermekem!
Amíg nem tartozol egy Általam létrehozott élő közösséghez, addig
nem tudok rajtad hosszútávon segíteni. Az életet nem lehet levelező
tagozaton megoldani! "Ahol ketten-hárman a nevemben összejöttök, Én
ott vagyok veletek" Hidd el, Lelkem vezetésének ez a leghatékonyabb
módja! Engem tanulni kell! Aki ezt nem vállalja, az tudatosan mond le
Rólam! Akkor is vállalnod kell, ha ezért téged bántanak. Meg kell hoznod
azt az áldozatot, amire képes vagy! Az erőm mindaddig a rendelkezésedre
áll, amíg követni akarsz Engem! Tudd, ha erről lemondasz, Én, Jézus
akkor sem mondok le rólad. Mindig várni foglak!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

122
Kérdező: HOGYAN RENDEZZEM A SZÁMLÁMAT?
HANG:" Drága gyermekem!
Semmi esetre sem úgy, hogy jóvá akarod tenni azt, amit eddig
elrontottál. Ami elmúlt, az többé vissza nem hozható! Azon változtatni
nem lehet! Nincs is dolgod vele. Számlát rendezni csak a jelenben lehet.
Itt és most kell úgy élned, hogy holnap ne fájjon a fejed miatta! Ez azt
jelenti, hogy önmagadat kell jóvá tenned a tanításom által. Gondolj csak
Szent Pálra, aki felesküdött ellenségem volt. Istvánt és a többi keresztényt
feltámasztani ő sem tudta, de mihelyt segítségemmel rálátott helytelen
gondolkodására, utána az egész életét visszavonhatatlanul a szeretet
irányába kötelezte el. Ez nem azt jelenti, hogy akinek tartozol, ne add
meg, és akit megbántottál, attól ne kérj bocsánatot! Bizony, ha módod van
rá, fizesd vissza minden adósságod, és kérj bocsánatot, amíg nem késő! De
nem a múlt jóvátétele az út az önismeret felé, hanem az Isten
megismerése. Istenismeret nélkül nem létezik helyes önismeret! Belém
kell hogy nézzél, ha meg akarod látni az árnyékodat. Én adom az erőt és a
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lehetőséget, hogy megtaláld szíved békéjét. " Aki az ekeszarvára teszi a
kezét és hátratekint, az nem méltó Hozzám!" Tehát, te tanulj Tőlem,
figyelj Rám, és Lelkem vezetni fog, hogy el ne vessz!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

123
Kérdező: NAGYON SZERETNÉK VALAKIT AZ ÖRDÖGTŐL
MEGMENTENI!
HANG: "Drága Gyermekem!
Én, Jézus is nagyon szeretném, ha ismerősöd nem veszne el! Nemcsak
azért, mert Nekem ő több, mint ismerősöm, Nekem ő gyermekem, hanem
azért is, mert ismerem fájdalmát, és tudom azt, hogy a lelke mélyén
nagyon szenvedi iránytalanságát. Sajnos, már nincs sok ideje arra, hogy
szívében a végső döntést halogassa. Körülményei hamarosan úgy fognak
alakulni, hogy mindenféleképpen döntenie kell. Imáid e döntés
meghozatalában óriási segítséget jelenthetnek számára. Bízz bennem
Gyermekem, mindent megteszek, amit megtehetek, Én még sohasem
mulasztottam a szeretetben! Téged pedig áldásommal megerősítelek, hogy
állhatatos tudj maradni a szeretetben.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL! Vess keresztet!"

124
Kérdező: FÉRJEM NAGYON ISZIK, HOGYAN TUDNÉK NEKI
SEGÍTENI?
HANG: "Drága Gyermekem!
Mindenki, aki a bódultságot választja a szembesülés helyett, az
menekül önmaga elől. Akkor segíted társadat, ha e menekülésben nem
vállalsz bűnrészességet! Nem lehetsz támogatója és jóváhagyója egy olyan
viselkedésnek, ahol társad nemcsak önmagát, de a környezetét is
szétrombolja. Meg kell tanulnod nagyon egyértelművé válni, hogy ne ess
gyermekestül férjed felelőtlen magatartásának áldozatává. Próbáld meg
társaddal megértetni azt, hogy ha nem vállal fel külső segítséget abban,
hogy megváltozzék, akkor el fog veszíteni benneteket. Nem azért, mert
elhagyod őt, hanem azért, mert ő hagy el benneteket. Igen, mert abban a
közös igában, amelyben egymást segítve kell az élet szekerét húznotok, ő
már rég nem húz semmit, csak kihasznál téged. Ha nem változik meg,
akkor egészen biztos, hogy ez lesz a vége! Számodra, hogy megtanuld az
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egyértelműséget - de úgy, hogy mellette ne légy szeretetlen, vagyis szerető
társa tudj maradni férjednek -, nagyon javaslom a Hang-könyvek komoly
áttanulmányozását, mert életproblémádra több száz segítő tartalmú
tanítással találkozhatsz!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!"

125
Kérdező: BIZONYTALANSÁG VAN BENNEM!
HANG " Drága Gyermekem!
Minden új dologgal kapcsolatban, ami benneteket ér, kell hogy legyen
egy kicsi bizonytalanság, és ez nem természetellenes. A baj akkor
kezdődik, ha a bizonytalanság egy lezártsággá alakul át, ott, ahol ennek
nincs helye. E lezártsággal "süketté" teszed magad a jó irányába,
csupáncsak azért, mert részletkérdésekkel nem vagy tisztában. A kellő
mértékű bizonytalanság azért nem rossz dolog, mert a nyitott embert
motiválhatja a tisztább látás irányába. Tehát a megismerést, a tanulást
fokozhatja bennetek, azért, hogy minél kevésbé sérüljetek abban, amit
bizonytalannak láttok. Ám bizonytalanul dönteni nem szabad! Nem, mert
olyankor sem az igened, sem a nemed nem hordoz kellő súlyt, felelősséget
önmagad irányába. Vagyis, ha bizonytalanul döntesz, akkor a
körülményeid hatására teszed, nem pedig a józan eszedre hallgatva
döntesz. Nyitottságod szenvedett csorbát, és jelenleg ez betegít meg téged
is. Kifogásokra hivatkozva átléptél olyan nagyon fontos önismereti
tartalmakat, amelyeknek a hiánya már most jelentkezik életedben. Ne csak
önmagadnak higgy! Ha valaki jó szándékkal tanácsol neked valamit, ami
tanításommal megegyező, fontold meg alaposan, mert javadra válhat. Ne
skatulyázz be senkit, a Szentlélek ott fúj, ahol akar!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"

126
Kérdező: NEM LÁTOK TISZTÁN!
HANG:" Drága Gyermekem!
Örömmel tölt el, hogy Hozzám fordultál kérdéseiddel. Lelkem
irányított, amikor a Hang-könyvet a kezedbe vetted, és ha nyitott maradsz
továbbra is Felém, akkor egy darabig nagyon valószínű, hogy nem is fogsz
más irodalmat forgatni. Kérdéseid arról tanúskodnak, hogy útkereső vagy,
és nagyon szeretnél ezen az úton tovább haladni. Ehhez kínálok fel neked
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Lelkem vezetése által segítséget, és buzdítalak arra, hogy az eddig
megjelent negyvenhárom Hang-könyvet tanulmányozd. Meggyőződésem,
ha már legalább tíz tetszőlegesen kiválasztott köteten túljutottál, az általad
feltett kérdések többé már nem lesznek számodra kérdések. Mivel Nekem
mindenki, aki az Atyánál tanult, választottam - mert csak ők képesek
Engem viszontválasztani, és te is e kevesek közé tartozol -, ezért e
választottság minden esetben egyénre szabott szerepben nyilvánul meg.
Ne légy türelmetlen, tanulj Tőlem a tudatodon keresztül, hogy azután a
szíved szándékával megmotiválva megcselekedd azt, amit az értelmeddel
jónak látsz. Ha így teszel, akkor hitből fogsz élni! Aki pedig ilyen hitből
él, annak örök élete van!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

127
Kérdező: VISSZATÉRŐ ÁLMOMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT!
HANG:" Drága Gyermekem!
Álmaid arról a valóságos útkeresésedről szólnak, amelyben
értelmeddel már biztosan tudod azt, hogy jót kell tenned másokkal. Régi
életed azonban még nem akar ereszteni téged. Nagyon megtanultad azt,
hogy az idő pénz. E mélyen beléd vésődött tudat miatt vagy jelenleg
időzavarban. Szeretnél magadnak egy szebb, szabadabb világot
megvalósítani, de a fent említett mondás súlya mindig visszahúz. A
megoldás az, ha a tudatodat tovább igazítod Hozzám! Segítek neked! Az
idő több mint pénz, az idő, ha jól van felhasználva, örök értékké alakul át!
Ám az átalakulásnak van egy mindenkire egyaránt érvényes feltétele: Az
idődet kevésbé magadra, inkább másokra, embertársaidra fordítsd! Így
gyűjthetsz magadnak olyan égi kincseket, amit rozsda nem mar, tolvaj el
nem lophat. Nem, mert e kincsek nem mások, mint a benned élő valóságos
jelenlétem! A szeretet, az öröm, a béke, a türelem, a szívesség, a jóság, a
hűség, a szelídség, az önmegtartóztatás. Tehát, aki idejét e kincsek
megszerzésével tölti, az egyéni boldogságán túl az embertársait szolgálja
jézusi módon. Ennek megvalósításához pedig tényleg idő kell! Nagyon
sok földi idő, mert az Isten bizony időigényes. Igen, mert a jóban való
hűség pontosan az idő tengelyén tud gyökeret verni és kibontakozni. Tehát
nem elég meglátni a jót, azt meg is kell cselekedni, és abban meg is kell
tudni maradni! Mert aki mindvégig kitart, az üdvözül! Imádban kérd
mindennap, hogy segítsek neked átépítkezni a mulandó világból az örök
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életre, hogy meglásd azt, Én, Jézus minden körülmények között
gondviselő Istened vagyok!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT EREJÉVEL!"
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Kérdező: TANÁCSODAT ÉS ÁLDÁSODAT KÉREM ÚJ FELADATOM ELVÉGZÉSÉHEZ, A HANG-ÚJSÁG SZERKESZTÉSÉHEZ!
HANG: "Drága Barátom!
Közösségeteket, a Hang-közösséget Lelkem hívta életre azzal a céllal,
hogy általatok is tanúságot tehessek a mindenkit egyformán szerető
Istenről. Ez akkor tud továbbra is maradéktalanul megvalósulni
életetekben, ha nem csak a létrehívást, de a közösség vezetését is Lelkem
irányíthatja köztetek. Ennek megvalósulásához szerepeket felvállaló
munkatársakra van szükségem. Olyan munkatársakra, akik a legfontosabb
jézusi magatartás, az alapalázat és az univerzális hit birtokában vannak.
Egyéni felkészültséged e lelki tartalmak mellett alkalmassá tesz téged arra,
hogy rád bízhatom az általad említett feladatot. Azt nem kell külön
kiemelnem számodra, hogy felelősséged ez által megnő. Mert akinek
sokat adok, attól sokat is követelek! E megnőtt felelősséged terhét
elhordozni akkor tudod, ha továbbra is Én adom meg neked az irányt,
tehát nem személyekben, hanem feladatokban igyekszel gondolkodni.
Egyetlen elvi tanácsot kínálok fel számodra új munkádhoz! A megélt
szerep és a szerepelni vágyás között óriási a különbség! Aki nem a
feladatát éli, hanem csak szerepelni akar, annak határozottan nemet kell
mondanod. E tekintetben nem kivételezhetsz senkivel! Döntésedhez, ha
szükséges, kérd ki azok véleményét, akiknek adsz a szavára. Örömmel és
reménnyel bízom rád e munkát, mert Istennek szánt életed és e feladattal
való azonosulásod Előttem egyértelmű. Áldásom megújító ereje van rajtad
és munkatársaidon. Általatok Lelkem Egyesítő Ereje még hatékonyabban
tudja kifejteni hatását közösségetekben, és tud ablakot nyitni a világra az a
társaság, amely méltán viseli az Égi Béke nevét a Földön!
Megáldalak benneteket LELKEM MEGÚJÍTÓ EREJÉVEL!

129
Kérdező: MAGAMRA MARADTAM!
1. Földön kívüli invázióba vagy fekete energiába kerültünk volna?
2. Nem élném túl, ha elveszteném a fiamat!
HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Nem találod az életedre a megoldást, mert nem jó helyen keresed. Senki
sem attól magányosodik el, mert nem értik meg őt, hanem attól, ha ő nem
ért meg másokat. Az nem igaz, hogy csak olyan emberek vesznek körül
téged, akiknek mindegy, hogy mi történik veled! Az a keserves valóság
számodra, hogy képtelen vagy meglátni a másikban a jó szándékot, ezért
teljesen sérült a kapcsolatteremtő képességed. Ez leginkább a férfiak
irányában mutatkozik meg számodra. Testi betegséged is erről tesz
tanúbizonyságot. Mivel sem te, sem fiad nem ott kerestek Engem, ahol
valójában vagyok, ezért kiszolgáltattátok magatokat olyan hatásoknak,
amelyeket nem tudtok elhordozni. A megoldás mindkettőtök életére külön
- külön Én, Jézus vagyok.
2. Fiaddal szemben annyiban felelsz, amennyiben ő hagyja magát általad
vezetni. De ha te sem tudod, hogy merre mész, akkor felelőtlenség bárkit
is vezetned. Mivel felnőtt fiad birtoklásáról nem vagy hajlandó lemondani,
mert azt gondolod, hogy általa lehetsz boldog, ezért nem tudsz megtalálni
Engem. Fiad pedig azért nem talál Rám, mert nem hajlandó leválni rólad!
Te a vér szavát magasan a kegyelmi kapcsolat fölé helyezed. Pedig a
kettőtök közötti rövid, földi anya-fiú szerep nem való másra, mint arra,
hogy megtanítson benneteket egy magasabb tartalmú szeretetkapcsolatra.
Ugyanis, ha ti hisztek Bennem, akkor rá kell látnotok arra, hogy a
kegyelmi kapcsolatban testvérei vagytok egymásnak. A testvériség
Jézusban pedig minden esetben a szeretetszolgálatot felvállaló adásban,
nem pedig a másik birtoklásában fogalmazódik meg. Ha tehát fiad
elszakadása neked elviselhetetlen, akkor tudnod kell, hogy lezártságod és
önzésed áldozata lettél. Ebbe tényleg bele lehet halni! De nem érdemes!
Nem, mert semmit sem oldottál meg vele, csak még nagyobb lelki terhet
veszel a nyakadba, amitől pedig egyszer egészen biztosan meg kell
szabadulnod. Ha nem ebben az életedben, akkor majd a következőkben,
csak sokkal nehezebb körülmények között. A körülményeitek, mint tükrök
arra valók, hogy megtanítsanak benneteket szabaddá válni. Ha
megvizsgálod megkötözöttségeidet, megláthatod, hogy e szabaddá
válásban jelenleg hol tartasz. Szeretettel kérlek, ne fiad legyen az istened!
Ha valamit elvesztettél, akkor azt ne a sötétségben keresd, hanem a
világosságban, mert csak ott találhatod meg! A világosság pedig ÉN
vagyok! Én vetem az Isten Igéjét belétek, és akinek a szíve megérti azt, az
harmincszoros, hatvanszoros és százszoros termést hoz! Tőlem tanulj, és
aszerint élj, akkor nem veszel el!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
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Kérdező: JÓL SZERETNÉK DÖNTENI!
1. Létrehozzunk-e külföldön egy alapítványt a már meglévő mintájára?
2. Helyes-e az a döntésem, hogy hét évre megszakítottam minden
kapcsolatot fiútestvéremmel?
3. Alig jut egy kis idő magamra. Mit tegyek, hogy ez megváltozzon?
HANG:" Drága Barátom!
1. Egy alapítvány szükségességét az elvégzendő feladatok határozzák
meg. Ha az alapítás elkerülhetetlen, akkor legyen, de nálatok erről jelenleg
nincs szó! Az alapítványnak az lenne a feladata, hogy biztosítsa és
hitelesen kezelje a működéshez szükséges tárgyi, anyagi és szakmai
feltételeket a jogszabályokban előírt módon. Az a tevékenység, amelyet
jelenleg végeztek, nem kíván jogi hátteret. Ameddig lehet, addig a saját
felelősségetek hatáskörében működjetek. Az alapítvány létrehozása
minden esetben a személyes szabadság csökkenésével és a személyes
felelősség növekedésével jár! Addig jó, amíg külsőleg sem korlátoznak a
döntési szabadságodban.
2. Nem döntöttél helyesen! Gondold el, ha Én, Jézus hét évig nem szólnék
hozzád, mert nem úgy viselkedtél, ahogy azt elvártam volna! Részemről
ez képtelenség! Először is nem várok el tőled olyat, amit nem tudsz
megtenni, másodszor pedig nem azért szeretlek, mert te jó vagy, hanem
azért, mert Én vagyok a jó! Nem is tudok másmilyen lenni. Azt jól teszed,
ha nem hagyod magad kihasználni, de azt rosszul teszed, ha nem hagyod
magad felhasználni! Ha el tudod választani az embert a cselekedetétől,
akkor meg tudsz neki bocsátani, és ha meg tudsz neki bocsátani, akkor ÉN
rajtad keresztül is tudom szeretni őt. A bizalom helyreállítása nem azt
jelenti, hogy mindjárt a házadba kell hogy fogadd. Azt jelenti, hogy ne
fordulj el tőle, adj neki lehetőséget arra, hogy megláthassa benned az
irgalmas Istent. Ha tudod, hogy találkozol vele, kérd angyalaidat, hogy
erősítsenek meg téged a bölcsességben. Csodaszép dolog valakinek
szívből megbocsátani! Utána már nem is látod olyan elviselhetetlennek az
illetőt.
3. A képességeid és a lehetőségeid meghatározzák mozgásteredet.
Általában annak nem jut ideje magára, aki valamiért nincs a helyén! A
körülmények szorító hatása minden bizonnyal kényszerpályán tart téged
is, ezért érzed lelkedben a békétlenséget. Változtatni úgy tudsz rajta, ha
egyre kisebb felelősséget vállalsz másokért, és egyben jobban akarsz
felelni saját életedért. Az istenszerető ember nem akkor érzi a változtatás
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szükségességét, amikor fizikailag elfárad, hanem akkor, amikor azt éli
meg, hogy alig jut ideje Rám! Igen, mert tudja, hogyha a Velem való
kapcsolata fellazul, akkor mindazt az értéket elveszítheti, amelyek
értelmet és erőt adnak ahhoz, hogy az élet mindennapjaiban kitartson. Egy
halk segélykiáltás ez a te részedről, és szívem meghallotta! Szeretettel
kérlek, ne kényszerítsd magadat olyan helyzetbe, amit Én nem kérek
tőled! Teherbírásod nem végtelen, jobban átgondolt, kevésbé szétszabdalt
idő és munkabeosztással, tehát körülményeid tudatos alakításával benső
békédet Lelkem irányítása mellett meglelheted. Bátorítalak, használd
szunnyadó képességeidet!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

131
Kérdező: ELBIZONYTALANODTAM!
1. Valóban hazug ember vagyok?
HANG:" Drága Gyermekem!
Szó sincs arról, hogy te hazug ember lennél! Ellenkezőleg! Adj hálát
az Istennek, mert a te újjászületésed még ebben a földi életedben
valósággá válik! Az Élet kapujában állsz! Ennek a csodának a szépségét és
szabadságát akarják ellopni tőled a szemtelen szellemek, azok
segítségével, akiket erre a célra meg tudnak téveszteni, fel tudnak
használni. Hallgass továbbra is szellemi vezetődre, mert Isten akaratát
hirdeti az, aki arra tanít, hogy a szeretetlenségre szeretettel válaszolj!
Semmilyen formában ne vedd fel a kesztyűt a megtévesztővel szemben.
Neki az a dolga hogy megtévesszen téged, viszályba sodorjon,
bűntudatban tartson, hogy tönkre tegyen. Ő az, aki a kezdetektől fogva
gyilkos! Őt a ti szenvedésetek élteti, ezért el is követ mindent, hogy amíg
lehet, "jól" éljen! Semmilyen dolgod nincs vele. De minden esetben
imáidban kapaszkodj Belém, hogy megerősítselek, amikor a kísértő akár
kívülről, mások által, akár belülről, az érzékeid, a vágyaid által meg akar
kísérteni. Az imádság mellett pedig egy nagyon tudatos tanulásra van
szükséged, amelyben az értelmeden keresztül meg tudom erősíteni a
hitedet. Ha keresel, találsz magadnak olyan közösséget, ahol Velem
találkozhatsz! Emlékezz szellemi vezetőd iránymutatására!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HIT, a REMÉNY és a
SZERETET LELKÉVEL!"
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Kérdező: NAGYON SOK KÉRDÉSEM VAN!
1. Nem tudom megérteni, hogy a Hang hogyan mehet át egy másik
emberbe?
2. Én már az önvizsgálaton túl vagyok, akkor miért van a testemen
betegség?
3. Mi van azokkal az emberekkel, akik mindent megtettek a lelki
fejlődésük érdekében, és mégis az utcára kerültek?
HANG:" Drága Barátom!
1. A Hang nem megy át másik emberbe! Én, Jézus szólalok meg minden
olyan gyermekemben, aki Nekem erre lehetőséget ad! Az, hogy az Isten
mindenkin keresztül szólni akar, az csak neked rendkívüliség, másoknak
ez már szinte természetesség! Miből gondolod azt, hogy például veled
nem akarok szóba állni? Bizony akarok és remélhetőleg fogok is. De addig
alaposan át kell alakítanod a gondolkodásodat. Nem akármilyen irányba,
hanem Hozzám! Ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy közöttünk élő
párbeszéd alakulhasson ki. Hiszen te is próbálsz társalogni más lényekkel,
csak azok a problémádat nem tudják megoldani. Nem bizony,
bármennyire is rendkívüliek azok a lények. Az Isten sokkal egyszerűbben
gondolkozik, mint az ember. Egyszerűsége pedig nyilvánvaló, hogy nem a
tudatlanságából fakad, hanem abból, hogy csak a szeretettel áll szóba.
2. Minden önvizsgálatnak az a célja, hogy állapotszerűen tudjatok
pályamódosítást végezni a gondolkodásotokban. Az állapotszerű
pályamódosításhoz állapotszerű önvizsgálat tartozik. Senki ne mondja hát,
hogy ő túl van az élete értékelésén, mert már a következő órában
gondolhat, mondhat, tehet olyan dolgot, amely alapjaiban változtathatja
meg az életét. Az önvizsgálat arra való, hogy meglásd a hiányosságaidat a
szeretet területén. Ehhez tükörbe kell néznetek! De nem mindegy, hogy
milyen tükörbe! Olyanba, amely maga is torzít, vagy olyanba, amely
torzításmentes! Ha hiteles képet akarsz magadról, akkor az utóbbit
válaszd! Ilyen tükör egyetlen egy van, Jézus tanítása! Egyedül Én
mondhattam el magamról azt, hogy Bennem az ördögnek semmije
sincsen! Ha tehát megérted tanításomat, megláthatod benne, hogy
valójában milyen ember vagy. De ez még mindig csak fél siker. A munka
másik fele pedig abból áll, hogy törekedj a tanításom által olyanná válni,
amilyen lehetnél! Olyanná, amilyet hiányoltál magadból akkor, amikor
mint tükörbe, Belém néztél. Így nem csak eszköz, de Út is és Cél is leszek
számodra. Minél inkább haladsz ezen az úton, annál inkább lesz lelkedben
harmónia és béke, és annál inkább tudod elhordoznis vagy megszüntetni a
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fizikai világodban fellépő disszonanciát. A betegség egyébként rendkívüli
kegyelmeket hordoz! Szinte egyedülálló módon képes rámutatni arra,
hogy önvizsgálatod valójában hol tart!
3. Azok az emberek, akik békeidőben az utcára kerülnek, azok szinte
semmit sem tettek a lelki fejlődésük érdekében! Lélekben fejlődni csak
szeretetben lehet! Minden más irányban csak visszafejlődés van. Azok az
emberek kerülnek utcára, akik képtelenek szeretetkapcsolatot kiépíteni
embertársaikkal. Az ilyen emberek mindig személyekben gondolkodnak,
ezért a személyekben előbb - utóbb csalódnak is. Minden érdekszövetség
addig tart, amíg az egyik fél jól nem jár. A pórul járt ember pedig mehet
oda, ahová akar! A tanítványaim, akik kétezer évvel ezelőtt hívásomra
mindenüket hátrahagyták, nem kerültek utcára! Péter kérdésére, hogy ezért
mi lesz a jutalmuk, a következőket feleltem: "És mindenki, aki elhagyta
házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az Én
nevemért, az a százszorosát kapja és megörökli az örök életet." (Mt.19;2930) De aki csalókkal kötött szerződést, akár a saját házában is, azzal nem
tudok mit kezdeni, amíg nem Hozzám fordul segítségért! Én, Jézus soha
senkit nem taszítok el! A kiközösítés emberi, embertelen találmány. Ha
azoknak, akik most az utcán próbálnak perceket túlélni, jelentettem volna
valamit is az életükben, akkor most nemhogy szűkölködnének, de a bőség
kosarából ehetnének. Igen, mert akinek Én, Jézus vagyok a gondviselője,
annak nem lehet megélhetési gondja! Nemhogy nincs gondja, de még adni
is tud abból másoknak, amije van! Kérlek szeretettel, fordítsd te is
tekintetedet egyre inkább Felém, hogy megismerjelek majd akkor, amikor
számba veszem az enyéimet! Ha szükséges, bátran kérd médiumom
segítségét!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"

133
Kérdező: NEHÉZ AZ ÉLETEM!
1. Meggyógyulok a betegségemből?
2. Nehéz anyagi helyzetben vagyunk, vége lesz-e valaha?
3. A HIT gyülekezetben bemerítkeztem. Újjászülettem-e már?
HANG:" Drága Gyermekem!
1. Nem az a döntő, hogy meggyógyulsz-e betegségedből vagy sem, hanem
az, hogy betegen is tudsz - e szeretni? Sem az egészség, sem a betegség
erkölcsileg nem jobb és nem rosszabb a másiknál. Tehát, aki egészséges,
egyáltalán nem biztos, hogy ő ettől jó is, és aki beteg, arról sem lehet
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állítani, hogy emiatt ő rossz lenne! Az tény, hogy betegen sokkal nehezebb
jónak maradni, de nem lehetetlen. Adj hálát betegségedért, mert rendkívüli
módon képes megtanítani téged arra az önismereti munkára, amely nélkül
nem létezik helyes önismeret és helyes Istenismeret. Röviden fogalmazva,
ha jól kezeled betegségedet, akkor nagyon nagy mértékben tud közelebb
hozni Hozzám. És ha a betegség e feladatát betöltötte, a továbbiakban
nincs is szükség rá! Minden betegségnek lelki oka van! Ha ezt sikerül
megtalálnod, feldolgoznod, akkor egészséges lelked a test irányába is
kifejti a maga jótékony hatását. Segítek ebben neked! Betegséged lelki
okát abban keresd, hogy nehezen tudsz megbocsátani! Ne őrizd mélyen
elásva magadban a haragot, mert ez megbetegít téged! A megbocsátás
olyan, számodra elfeledett energiákat szabadít fel benned, amelyek, ha
újra belekerülnek életed keringésébe, akkor azt fogod megélni, hogy
mázsás terhektől szabadultál meg.
2. Nem csak betegséged, de körülményeid is tükrök számodra. Minél
inkább átadod magad Nekem, annál inkább meg fogod tapasztalni, hogy
az enyéimnek gondviselő Istene vagyok. Itt sem az a megoldás, hogy
menekülj a nehézségek elől. A megoldás az, ha a nehézségek ellenére is
megmaradsz tisztességes, jó szándékú embernek. Ez minden anyagi
szempontnál többet ér! Igen, mert az anyagi világ szerencsekereke
forgandó, de az Én világom szeretettartalma állandó! És akinek adok kapát
a kezébe, annak adok hozzá földet is. Ezt hívják isteni gondviselésnek.
Fogadd el hát szerény, és ettől nehéz körülményedet, mert aki kevésben hű
tud maradni, arra sokat bízok majd! Az utolsókból elsők lesznek, és akik
most elsőknek tudják magukat, bizony utolsókká válnak. Könnyebb a
tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak bejutni a Mennyek
Országába!
3. Mindegy, hogy milyen vallási közösséghez tartozol, az is mindegy,
hogy megkeresztelkedtél benne vagy sem, a szertartás az üdvösség
tekintetében nem döntő! Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ha módod
van rá, ne pecsételd le a közösséghez tartozásodat szertartással, de azt
mindenféleképpen hangsúlyozni akarom, hogy soha nem a szertartás,
hanem minden esetben a magatartás az, amely üdvözít! Gondold el, mivé
lenne a mennyország, ha azért kerülhetnének be az emberek, mert jeleket
rajzoltak rájuk, nem pedig azért, mert úgy szerettek, ahogy tanítottam
őket! Pillanatokon belül pokollá válna! Mivel hűségedet és irányultságodat
kifejezted azzal, hogy a keresztséget magadra vetted közösségedben,
számodra az van hátra, hogy megtöltsd olyan szeretettartalommal e
lepecsételődést, amelyet az evangéliumokban tanítottam! Nagyon vigyázz!
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A Biblia minden sora nem alkalmas arra, hogy szeretetet tanulj!
Helyenként óriási ellentmondások vannak a próféták tanításai és az Én
tanításom között! Ha valóban Tőlem akarsz tanulni, akkor a leszületett
Istentől tanulj! Minden más tanítást pedig az Én tanításom tükrében
vizsgálj meg és fogadj el! Ha így teszel, újjá fogsz születni, és örök
otthonra találsz égi Királyságomban!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"

134
Kérdező: NYUGODT HELYRE SZERETNÉK KÖLTÖZNI!
HANG: "Drága Gyermekem!
Szinte természetes belső igény az, ha valaki olyan helyen szeretne élni,
ahol körülményeiben is megélheti a nyugalmat és a biztonságot. Az ilyen
hely a hazataláltság érzését erősíti bennetek. Ez az igény idős korban még
fokozottabban jelentkezik. Természetesen, ha módod van rá, akkor bátran
keress magadnak ilyen nyugalmat biztosító helyet. Azt azonban tudnod
kell, hogy bárhová mész, a természetedet mindenhová magaddal viszed.
Ez azt jelenti, hogy bár a külső hatások bizonyos mértékig erősíthetnek, de
az alapproblémát megoldani nem tudják. Nem, mert a boldogságod
kérdése nem a körülményeidben, hanem benső döntésedben, látásodban
fogalmazódik meg. Tehát a megfelelő körülmények ideig - óráig
növelhetik benned a harmóniát, de egész biztos, hogy elveszítik
szerepüket, ha a te benső világod a szeretet hiánya miatt (pl. magány)
kiüresedik. A szépség és a harmónia arra való, hogy megosszátok
másokkal. Így válik bensőt építő erővé. Amíg képes leszel
szeretetkapcsolatot ápolni embertársaid felé, addig a kevésbé szép
körülményt is harmonikusnak fogod látni. Mert ami élő, az mindig
belülről szép!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"

135
Kérdező: MINDENKI KIHASZNÁL!
1. Visszatérő kísértéstől szenvedek!
2. Bárkin segítek, mindig visszaélnek vele. Miért?
HANG: "Drága Gyermekem!
1 2. Mindaddig nem fog a kísértő békén hagyni téged, amíg nem válsz
egyértelművé lelked irányultságában. Két irányba akarsz egyszerre
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megfelelni. Egyszerre szeretnél végre önmagad lenni, és egyben szeretnéd
kiérdemelni mások elismerését is. Olyan ellentmondásban élsz, amely
fogva tart téged, és ahelyett, hogy feloldanád e kettősséget, inkább érzelmi
defektekbe menekülsz. Jelenlegi átfogó problémádra egyedül az
egyértelműség a megoldás! Igen egyértelművé kell válnod önmagad felé is
és az embertársaid felé is. Önmagad felé úgy tudsz, ha elhiszed Nekem
azt, hogy boldogságodat nem találod meg máshol, csak Nálam. Az
emberek felé pedig úgy, ha azt is megérted, hogy nem felelhetsz mások
viselkedése miatt. Tehát ne a környezetednek akarj megfelelni, hanem
Nekem akarj megfelelni! Én sohasem élek vissza a bizalmaddal, sohasem
fosztalak ki, és sohasem teszlek felelőssé olyan dologban, amiről nem
tehetsz. Tőlem tudod megtanulni azt a jézusi alapmagatartást, amely
mindenkit akar szolgálni, de senkitől nem hagyja magát kihasználni. Nem,
mert a szeretet soha nem lehet üzleti kapcsolat, így arról sem lehet szó,
hogy annak, aki szeret, különböző igényeket kellene kielégítenie. E
tekintetben egyetlen igény létezik, a lelked békéje! Ha azt éled meg, hogy
cselekedeted békétlenséget okoz benned, akkor ne tedd! Én, Jézus soha
nem dolgozok ellened! Én mindig olyan feladatot kínálok fel számodra,
amelyben nem kell átlépni önmagad. Nem, de alakítani igen. E benső
alakítás szükségességét viszont magad is érzed, és ha Lelkem irányítása
mellett megteszed, akkor egy olyan lelki stabilitásra teszel szert, amelyet a
kísértő semmilyen módon nem tud kikezdeni. Nem, mert nem fogod
koldulni a szeretetet azoktól, akik ki akarnak használni, de öntudattal
kínálhatod azoknak, akiket e tekintetben rászorulónak élsz meg. Tanulj
Tőlem, hogy meg tudjalak erősíteni tiszta szándékodban és jóra való
törekvésedben. Erőm mindig a rendelkezésedre áll, nemcsak a kísértővel
szemben, hanem önmagad kiteljesítésében is. Imádkozz bölcsességért
minden nap, hogy megláthasd a szíved szándékát. Bennem nem fogsz
csalódni!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
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Kérdező: ÁLMOM MAGYARÁZATÁT KÉREM A HANGTÓL!
HANG: "Drága Gyermekem!
Álmod annak a tudatalatti vágyadnak a negatív beteljesülését mondja
el, amelyben, a társkapcsolatodban Nélkülem akarsz dönteni. Ez az álom
figyelmeztető jellegű, és arra hívja fel a figyelmedet, hogy érzelmi alapú
döntéseddel nagy veszélybe sodorhatod magad. Valóban a vad kutya a
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hatásodra egy időre megszelídülhet, de az igazi szelídség mindenkinél
belülről fakad! Ne a látszat szerint ítélj, hanem próbálj meg valódi értékek
szerint olyan döntést hozni, amely hosszú távon is kifizetődő. Ha
kapcsolatod viharossá válik, akár az elején, akár később, ne kötelezd el
benne magad. Sajnos önmagadtól Én sem tudlak megmenteni. Akkor
tudnék hatékonyan az életed vezércsillaga lenni, ha Hozzám, Jézushoz
igazítanád az életed, és ezáltal az értékítéleted is. Soha ne feledd, a lényeg
mindig a látszat mögé van elrejtve! Szinte minden dologról kiderül előbb utóbb, hogy nem az, aminek addig láttátok! Mivel álmod túlmutat a
párkapcsolati problémán, ezért arra kérlek téged, hogy fogadd el
hívásomat. A Hang-könyvek rendkívüli módon hordozzák áldásomat.
Meríts erőt belőlük!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
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Kérdező: TANÁCSTALAN VAGYOK HAGYATÉK ÜGYBEN!
HANG: "Drága Gyermekem!
Mivel minden embert szeretetre, vagyis Magamra, tehát közösségre
teremtettem, ezért minden földi életet vállalt gyermekem sorsa nem lehet
más, mint az, hogy Isten szándéka szerint, élő szeretetközösségben éljen.
Ennek megvalósítása akkor válik valósággá, ha magatok is megtanultok
szeretni, és a szeretetről a világban tanúságot tenni. A baj ott kezdődik,
hogy ilyen élő közösség, beleértve a családokat is, alig van! Ott, ahol
valaki életében Én, Jézus nem lehetek jelen, az önzés lesz úrrá, és az
erősebb elve szerint, amit csak lehet, az önzés területén mindent birtokol
fog. Akiben Én élek, az ebben a szituációban is szeret, tehát ad! Igen, mert
tudja azt, hogy neki az Isten a gondviselője, és az Istent mulasztással nem
lehet vádolni! A szeretet attól szeretet, hogy azt szeretetlenül nem lehet
képviselni! Tehát mindig jót kell akarni annak is, aki nektek nem akar jót.
Ez az üdvösségetek ára! Aki itt a Földön másoktól elvesz, annak a
megszerzett mulandóság a fizetsége, és egész biztos, hogy a kárára fog
válni; de aki lemond arról, ami az övé, mert nem akar rosszat a másiknak,
annak a jutalma az Én Királyságom! A jogaidat csak addig védheted, amíg
nem alkalmazol erőszakot! De te nem vádolhatsz senkit sem! A
Mennyország olyanokkal fog megtelni, akik vállalták a szegénységet, a
kiszolgáltatottságot és a kicsiséget Miattam! A pokol pedig azokkal lesz
tele, akik az igazságukért harcoltak. Ők majd elmondhatják, hát mégis
csak nekem lett igazam! Bízzál Bennem Gyermekem, hogy
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szeretetlenséggel ne vádolhasson téged senki sem. Soha nem az a tiéd,
amit két marokkal szorítasz, hanem az, amitől szabaddá tudsz válni! Én,
Jézus veled vagyok, és nem engedem, hogy erődön felüli
megpróbáltatásokban részesülj. Amennyiben szükséges, médiumom
személyesen is a rendelkezésedre áll!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
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Kérdező: KERESEM A TÁRSAM!
1. Azt a társat találtam meg, akit az Úr mutatott számomra?
2. Szeretném Máriát jobban megismerni!
3. Szeretném az Úr Egyházát újjáépíteni Kelet-Európában!
HANG: "Drága Barátom!
1. A tíz évvel ezelőtti istenélményeddel azt a szándékomat akartam
kifejezni, hogy az általad választott egyházi rendbe való tagozódás
számodra nem hoz kielégítő életet. Az akkori üzenetet csak félig értetted
meg! Azt biztosan el tudtad dönteni, hogy nem az egyházi, hanem a
családi kötelék az, amelyben megtalálod lelked nyugalmát. De az üzenet
másik része nem arról szólt, hogy keress egy bizonyos társat, mert csak
vele lehetsz boldog, hanem arról, hogy lesz majd olyan társad, aki mellett
harmóniában tudsz élni. Tehát nem a személy, hanem a szituáció a döntő!
Ugyanis boldog házasság nem létezik, csak boldog emberek házassága!
Ilyen boldog társat mutattam neked, de ő a boldogságát nem tőled, hanem
Tőlem kapja! Ugyanúgy, ahogy te is, ameddig Rám figyelsz és Belőlem
élsz! Társadat biztosan megtalálod, ha nem személyekben, hanem
feladatokban gondolkodsz! Igen, mert társad is azért fog hozzád vonzódni,
mert látja benned azt, hogy szeretsz Engem. Ez neki mérhetetlen
biztonságot és erőt ad! Erről ismered meg őt.
2.Mindenki, aki Felém fordul, bizonyos értelemben Mária felé is fordul.
Nem azért, mert Mária bármire is meg akarna benneteket tanítani, amit Én,
Jézus nem mondtam el nektek, hanem azért, mert világotokban jelenleg
rendkívüli kegyelmeket közvetít felétek. Anyai szíve minden tekintetben
Rám mutat " Bármit mond nektek, tegyétek meg." (Jn. 2, 5 ) Mivel a
szeretet megvalósítása a családok széthullása miatt szinte csírájában el van
fojtva, ezért Mária anyai szíve a sérült kapcsolatok és családok irányában
nyílik ki leginkább. Ha társaddal egyszer ellátogatsz egy Mária
zarándokútra, magad is megtapasztalod e benső összetartó erőt.
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3. Minden istenszerető ember, aki életével vállalja a tanítványságot, ha
akarja, ha nem, egyházam újjáépítésén fáradozik. Az újjáépítés nem
azonos a régi hagyományok bebetonozásával. Új tömlőbe új bor való, és
aki ezt vállalja, tudnia kell, hogy egyházának azzal a nagyon jelentős
részével szembekerül, akik a régi borra és a régi tömlőre esküsznek. Az
Egyházamat mindig az engedelmesek tartották fenn, de a gondolkodó
engedetlenek vitték előre! Ha Engem akarsz képviselni, akkor nem kell
Európába utaznod! Jelenleg alig van a világon olyan hely, ahol nagyobb
szükség lenne a jézusi tanítványságra és szeretetre, mint Amerikában.
Nem a szegénység az istentelenség kifejezője, hanem a világuralomra való
törekvés az erőszak minden eszköze által. Elnökötök azt mondta, mielőtt
lerohant egy nyomorúságban sínylődő országot: Isten irgalmazzon nekik,
azután kiadta a tűzparancsot. Hogyan irgalmazhatnék ott, ahol meg sem
kérdeznek Engem! Miért nem ő irgalmaz, akinek kezében van a fegyver és
a bosszúra éhes milliók szavazata? Azért, mert nem ismer Engem, de
fennhangon Rám hivatkozik! Az Én kezemben csak kenyér van, és
mindenkinek adok belőle, akkor is, ha ezért verés a jutalmam! A
tanítványságnak ez a lényege! Ha megdobnak kővel, dobj vissza
kenyérrel! Inkább szeressétek ellenségeiteket! (Mt.5;44-48) Ha e
szeretettartalmakat vállalod Értem, akkor Én tudlak vezetni, és egészen
biztos, hogy világító fáklya leszel azok számára, akikből még nem halt ki
az emberség! Ne feledd, Péterrel is visszadugattam a kardot a hüvelyébe,
mert kard által vész, ki kardot ragad! Mivel szándékod előttem tiszta, ezért
örömmel hívlak arra a munkára, amelynek nyomában kinyílnak a
szívekben a szeretet virágai.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a TANÍTVÁNYSÁG LELKÉVEL!"
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Kérdező: SOK MINDENT NEM ÉRTEK, ÖSSZEZAVARODTAM!
1. Jó helyen vagyok abban az egyházban, ahol megtértem?
2. Mi az oka annak, hogy akik Téged követnek, súlyos, szenvedéssel
teli betegségekben halnak meg?
3. Hogyan lehet legyőzni a féltékenységet?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az Isten a teremtményei számára négyféle módon nyilatkoztatta ki
Önmagát. Első formában, magában a teremtésben. Tehát, aki felfogja és
megérti a teremtés lényegét, annak rá kell döbbennie arra az igazságra,
hogy e mögött a csoda mögött a Teremtő Isten áll! A teremtés, mint az
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Isten első kinyilatkoztatása Önmagáról, számotokra nem hordoz olyan
mértékű információt, amelyből megismerhetnétek az Isten valódi
tartalmát. Az Isten önközlésében ezért tovább lépett. Sugalmazott
próféciák által üzent az övéinek, hogy tisztább képet kapjatok a
Teremtőtökről. Ezt a szerepet töltötték be az ószövetségi próféták. Mivel
minden próféta a saját tudati és lelkiismereti szűrőjén keresztül képviselte
azt az valóságot, amit az Isten közölt, ezért minden üzenet kikerülhetetlenül - emberi torzításon ment keresztül. Így került az
ószövetségi próféciák zöme ellentétbe önmagával és az Én tanításommal.
E sugalmazott próféciákban lett megígérve a Fiú eljövetele, és amikor
kétezer esztendővel ezelőtt ez megvalósult, akkor Általam megszületett az
Isten harmadik kinyilatkoztatása. E harmadik kinyilatkoztatás nem más,
mint a Teremtő Isten Jézus Krisztusban való megtestesülése. Ez a
harmadik kinyilatkoztatás - a születésem, tanításom, cselekedeteim minden torzítástól mentes. Igen, mert minden tekintetben az Atya akaratát
teljesítettem! Az Atya és Én egyek vagyunk, aki Engem lát, az Atyát látja!
Tehát az Isten Általam nyilatkoztatta ki önmagát teljességében! Ezért
mondhattam el, hogy mindent átadtam nektek. Én vagyok az Út, az
Igazság és az Élet! Aki hisz Bennem, az nem lát halált sohasem! A Földön
élő ember számára vagy Én vagyok az üdvösség, vagy nincs üdvössége
máshol. Ez azt jelenti, hogyha tanításomat a különböző egyházak el is
torzítják (kivétel nélkül mindegyik torzít), és a cselekedeteimet sem
követitek, akkor elmondhatom azt, hogy egyáltalán nem ismerlek
benneteket. A te egyházad is súlyos tudatzavarban szenved! De ettől nem
jobb és nem rosszabb, mint a többi! Ugyanis pontosan azt hibát követi el,
mint bármelyik egyház. Kiragad egy számára kedvező bibliai idézetet,
amelyben azt hirdeti, hogy nem kell gondolkoznotok, csak hinnetek, mert
a bűneiteket és a szenvedéseiteket Én, Jézus felvittem a keresztre. E
tartalom tökéletes mintapéldája a felelősség áthárításnak! Egyházad
tanítása szerint azt kell elhinnetek, hogy neked azért nincs bűnöd, mert Én,
Jézus jó vagyok! Ez olyan sátáni kificamítása az igazságnak, amely hamis
értékrendjével elzárja előletek a Mennyország kapuját. Attól soha
senkinek nem múlik el a bűne, mert Én, Jézus jó vagyok! Mindenkinek
attól múlik el a bűne, ha maga válik jóvá, és nem követ el újabb
szeretetlenséget embertársai ellen! Ebben a jóvá válásban adtam nektek
értelmet és lelket megnyugtató módon példát. Igen, mert Bennem az
ördögnek semmije sincsen! Egyetlen vallásnak sem fontos az, hogy
Engem kövessen! Nem, mert minden vallásban az ördög fogja a gyeplőt!
Ha nem így lenne, akkor minden keresztény vallás a harmadik
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kinyilatkoztatást, vagyis az Isten megtestesülését tanítaná, és
cselekedeteiben azt követné! De egyetlen vallás sem rangsorol a
Bibliában. Egy olyan üvöltően hamis nézet tartja markában a vallásosokat,
miszerint a Biblia minden szava szent és igaz! El kellene döntenie
mindenkinek, aki Rám hivatkozik, hogy vagy Én, Jézus hazudok, vagy
mások állítanak valótlant az Isten nevében! Képtelenség az, hogy
tanításomat mindig valaki más tanításával magyarázzák az egyházak
vezetői. Ezek szerint önmagában nem áll meg a leszületett Isten tanítása?
Bizony megáll, sőt egyedül ez áll meg, ugyanis az egész Bibliában
egyedül az Én tanításomban nincs ellentmondás, de a farizeusi lelkülettel
pásztorló vezetők mindent elkövetnek azért, hogy ezt az egyértelműséget
elrejtsék előletek. Ha kell, akkor az Isten megölésével is. Ha kell, akkor a
tanítványok megölésével is. Ha kell a mai napig tartó kiközösítésekkel is.
És mindezt azért, hogy megtarthassák magas beosztásukat, hogy ne értetek
kelljen élniük, hanem belőletek élhessenek tovább! Minden vallás éppen
ezért a félrevezetettek vallása, mert nem Rám, a tartalomra teszik a
hangsúlyt, aki nem csináltam új vallást, hanem olyan külső szertartásokra,
lehet az gyógyítás, szentségek kiszolgáltatása, liturgia, vég nélküli
imádságok, stb, amelyeknek vajmi kevés köze van a tanításom
lényegéhez. Mindennek ellenére azt kell hogy mondjam, hogy jó helyen
vagy abban az egyházban, amelyben megtértél. Ha valóban Hozzám,
Jézushoz tértél meg és nem a Bibliához, akkor úgyis Rám fogsz hallgatni,
tehát az evangéliumokban elmondott szavaimhoz igazítod a
lelkiismeretedet. Ilyen magatartással pedig elkerülhetetlenül szálka leszel
a közösségedben. Ha ezt Értem felvállalod anélkül, hogy másokat
akarattal megbánts, akkor Én, Jézus tudok benned élni és tanúságot tenni
közösségedben a szeretetről.
2. Magad is éled, hogy hitvallásotok nincs szinkronban azzal, amit az
életben megtapasztalhattok. Én, Jézus nem azért jöttem a világba, hogy a
betegeket meggyógyítsam, hanem azért, hogy a lelkeket megmentsem! A
lelkek megmentésének természetes velejárója, hogy a testet is
meggyógyítottam, ahol ezt jónak láttam! DE NEM EZÉRT JÖTTEM!
(Márk 1;38 ) Azt is mondtam nektek: " ha a jobb szemed visz bűnbe, vájd
ki, és dobd el magadtól, ha pedig a jobb kezed visz bűnbe, vágd le, és
dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el a tagjaid közül, mintha
egész tested vettetik a gyehennára" (Mt 5; 29-30). Ez azt jelenti, hogy nem
a mulandóságot, a testet kell megmenteni, hanem az örökkévalóságot,
tehát a lelket kell megmenteni. Akár meggyógyul a testetek, akár nem, ha
befejezitek a földi pályafutásotokat, fizikai testeteket le kell vetnetek, mint
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egy elhasznált kabátot, ami már semmire nem való. Testetek a Föld
porával válik egyenlővé, ha akarjátok, ha nem. A gyógyításomnak nem is
az a célja, hogy a mulandóságot konzerválja bennetek, hanem az, hogy
akinél erre szükség van, új lehetőséget kapjon arra, hogy megnövekedett
felelősségét jól kihasználja. Az egészség ugyanis óriási felelőséggel jár!
Aki ennek felvállalására nem képes, tehát az egészségét nem arra
használja fel, amire kapta, annak lesznek olyan betegségei, amelyeket már
nem tud letenni. A valóság az, hogy szinte csak ilyen ember létezik.
Mindenki cipőjében van legalább egy kavics, ami bizony nagyon
kellemetlen tud lenni. Annyira, hogy a testi halált is kiválthatja. De ez nem
baj! Mert azt is mondtam, hogy ne attól féljetek, aki a testet megöli,
hanem attól, ami a lelketeket pusztítja el. Erre pedig kizárólag mindenki
önmaga képes. Tehát, ha valaki betegségben szenved, az nem azt jelenti,
hogy az illető nem szeret Engem, hanem azt, hogy helytelenül szereti
önmagát. A betegség szinte egyedülálló módon képes szembesíteni
benneteket azzal az elrontott gondolkodásmóddal, amelytől szenvedtek.
3. A féltékenység minden esetben betegség, és ha nincs kezelve, akkor
megszállottsággá válhat. A féltékenység a bizalom, majd a hit teljes
hiányából fakad, társulva egy olyan nagyfokú önzéssel, amelyben a
másikat minden körülmények között birtokolni akarod! Senkit nem
birtokolhatsz ezen a világon és a másvilágon sem, ha mégis erre törekszel,
akkor úgy teszel, mint azok a tisztátalan szellemek, akik azért ülnek a
szerencsétlen áldozataik nyakára, hogy a maguk elképzelése szerint
befolyásolják annak életét. Természetesen ezzel teljesen átlépik a másik
ember szabadságkörét! A féltékenység minden kapcsolatot megfojt, mert
lezártságra épül! Társadat ne azért szeresd, mert azt gondolod róla, hogy a
tied, hanem azért, mert tudod róla, hogy ő az Enyém! Nekem szeresd őt,
ne magadnak! Minden kapcsolat arra való, hogy egymást közelebb
vezessétek Hozzám. Aki nem erre törekszik, az önzésében zsákutcába
megy, ahonnan nem jön ki, míg az utolsó fillért le nem fizeti. A társ senki
számára nem tulajdon, hanem minden esetben ajándék! Ajándék az Isten
részéről az Ő gyermekeinek. Aki ezt megérti, az minden esetben arra
törekszik, hogy ezt az ajándékot úgy köszönje meg Teremtőjének, hogy
hálából önmagát kínálja fel Istenének. Önmagát, mert önmagáért felel,
társát pedig úgy, hogy biztosítsa számára a lehető legnagyobb
szabadságot, hogy ő is megtehesse, ha akarja azt, hogy önmagával
visszaszeresse az Istent. Hidd el Gyermekem, hogy szeretni csak szabadon
lehet, mert a Lélek csak ott tud működni, ahol a szabadság jelen van!
Megszabadulni úgy tudsz a féltékenységtől, ha elhiszed azt, hogy
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boldogságod nem a társad ilyen vagy olyan viselkedésétől függ.
Boldogságod a saját látásodtól függ, hogy meglátod-e az Isten
gondviselését az életed színpadán. Az Istent mulasztással nem vádolhatja
senki! Én mindig mindent megteszek azért, hogy semmiben se legyen
hiányod, ami a boldogságodat illet. Te annyit tegyél, hogy a számodra is
negatív tartalmakkal ezt a törekvésemet ne akadályozd. Szíved szándéka
Előttem tiszta és világos, tudom, hogy nagyon szeretsz Engem. Én is
mérhetetlenül szeretlek téged, és Én ezt úgy élem feléd, hogy mindenkor
jót akarok neked, függetlenül attól, hogy te éppen milyen vagy! Tedd te is
ezt embertársaiddal, és Bennem megleled lelked nyugalmát!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
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Kérdező: BOCSÁSS MEG NEKEM ISTENEM, ÉS ERŐSÍTS MEG
ENGEM, HOGY A JÓ MELLETT TUDJAK DÖNTENI!
HANG. "Drága Gyermekem!
Minden döntésnek következménye van, és ezért a döntést hozónak
vállalnia kell a felelősséget! Az igazság ezt diktálja! De az Isten TÖBB,
mint igazság! Az Isten az élő irgalom! Felelőtlenséged súlyát csorbítani
nem tudom, de jóra való törekvésedet az Isten teljes szeretetével
támogatom! Ez azt jelenti, hogy az Én erőm a te erőd is nehézségeidben,
mert őszinte bűnbánatoddal feloldozást nyertél! Mindaddig áldásomat
hordozod, amíg nemet tudsz mondani a benned élő kísértésre! Mivel nem
ismersz eléggé, ezért tévedésben vagy, hogy jelenleg is parázna ismerősöd
Előttem kötött volna házasságot! Tényleg azt gondolod, hogy áldásomat
hordozza az, aki úgy vezet oltár elé valakit, hogy közben kapcsolatot tart
fenn mással? Volt barátod Előttem nem él házasságban, nincs áldásom
rajta, és addig nem is lesz, amíg nem rendezi minden szinten az életét!
Semmit sem jelent e tekintetben, hogy az esküvőt templomban kötötték. A
volt barátod mindenkit becsapott, téged, a társát, a rokonait, a papot, a
tanukat, a vendégeket, a környezetében élőket, de leginkább önmagát! Egy
hazug emberrel kialakított megkötözöttséget kell teljesen és
maradéktalanul felszámolnod, mert különben te is hazuggá válsz, és
hamarosan az utcán találhatod magad. Az igazság rendjében élők
benyújtják a számlát, és addig nem engednek ki, amíg le nem fizeted az
adósságodat! Szeretettel kérlek, ne tedd magad teljesen tönkre hamis
illúziókért! Imáidban kapaszkodj Belém, és Én olyan Élő ajándékkal
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köszönöm meg Felém megfogalmazott hűségedet, amilyenről nem is
álmodtál! Bennem nem fogsz csalódni!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" Vess keresztet!
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Kérdező: ANYU NÉLKÜL NEHÉZ!
1. Mit rontottunk el előző életünkben, hogy most árvának kell lennünk?
2. A régi vagy az új barátom mellett döntsek?
HANG:" Drága Gyermekem!
1. 2. Nem az a lényeg, hogy mit rontottatok el, hanem az, hogy mire akar
megtanítani benneteket az új helyzetetek. Anya nélkül felnőni nagyon
nehéz, éppen ezért nagyon komoly tanulási lehetőség is. Érett és
felelősségteljes embert kíván! A húgodnak azért, mert egy gyermeknek
nagyon nehéz anya nélkül élni, neked pedig azért, mert úgy kell egy
anyaszerepbe beállnod, hogy még magad is támogatásra szorulsz! Én,
Jézus mindig veletek vagyok! Ezt neked tudnod kell! Sokat bízok rád,
mert képes vagy arra, hogy sokat hordozz el. Adok neked egy tanácsot,
javadra válik, ha elfogadod! Ne válassz magadnak új barátot! A régitől is
szabaddá kéne válnod. Jelenlegi barátod semmivel sem igazolta, hogy
méltó lehetne a bizalmadra. A leendő új barátod pedig nem tudná betölteni
azt a szerepet, amit egy barátnak be kell töltenie. Nem azért, mert nem
képes rá, hanem azért, mert te nem vagy tisztában kellőképpen
önmagaddal. Ugyanis neked egyelőre benső biztonságra van szükséged,
nem pedig egy olyan kapcsolatra, ahol testileg is elkötelezed magad! A
biztonságot Tőlem megkaphatod! Bízzál bennem! Keresd azokat a
lehetőségeket, ahol Velem találkozhatsz. Ha kevés idődet, hatékonyabban
használod ki, akkor húgodnak is biztosabb támasza tudsz lenni, és benned
is megszülethet az a benső béke, amelynek hiánya miatt újabb kapcsolatba
akarsz menekülni. Adj időt magadnak, hogy úgy tudj majd később
dönteni, hogy azt ne kelljen megbánnod!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
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Kérdező: A HANG-KÖNYV NAGY HATÁSSAL VOLT RÁM!
1. Jó úton járok-e?
2. Megmondjam-e a titkomat férjemnek és két gyermekemnek?
3. Mit jelent az álmom?
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HANG:" Drága Gyermekem!
1. Ha elolvastál volna több Hang-könyvet is, akkor tudnád, hogy erre a
kérdésre nem lehet felelősen válaszolni. Nem, mert általánosságban
kérdezel, nem pedig konkrétumokat. Vannak dolgok, amelyeket jól teszel,
és vannak dolgok, amelyeket nem teszel jól! Mégis mind a kettő az életed
részét alkotja. Ha azt kérdezted volna, hogy ezt és ezt a dolgot helyesen
teszem-e vagy sem, akkor arra konkrét választ tudok adni. Az
mindenféleképpen nagyon pozitív irány az életedben, hogy legalább
kérdező formában, tehát nyitottan, megszólítottál Engem! Életednek egy
olyan szakasza kezdődhet el, amely gyökeresen megváltoztathatja az
eddigi gondolkodásodat. Magad is érzed, hogyha nem teszel valamit,
akkor lelked szép lassan kiüresedik. Megtapasztaltad, hogy kívülről,
mástól csak mulandó értékeket kapsz, amelyeket nem tudsz konzerválni
semmilyen formában sem. Körülményeid lassan rávezetnek arra az
igazságra, hogy vagy a kezedbe veszed a saját boldogságod kulcsát, vagy
nem leszel boldog soha. A vágyat Én ébresztettem fel benned, hogy
elindulhass egy nagyon komoly benső úton a boldogságod felé. Várlak,
hogy vezethesselek azon az úton, amellyel azonosítottam Magam.
2. Nem alkalmas az időpont arra, hogy olyan dolgokról beszélj,
amelyeknek a következményét még nem bírod el. Lelkileg meg kell
erősödnöd ahhoz, hogy el tudd hordozni azokat a hatásokat, amelyeket
kiváltanál.
3. Álmod azt a benső vonzódást jelenti a szeretet világa felé, amelyet kis
részben megélhettél mással kapcsolatban. De azt is jelenti, hogy ott ne
keresd a boldogságodat, ahol az nincsen. Én ismerem szíved szándékát, és
át tudom adni neked azt, amit oly nagyon keresel. Te is keress Engem!
Nem látványos és nem rendkívüli munkára hívlak. Egyszerű, tiszta és
érthető az a világ, amely érted is van. Nyújtsd ki érte a kezed!
Nagyon szeretlek, és megáldalak, hogy TUDJ MELLETTEM
DÖNTENI!"
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Kérdező: ISTENNEK TETSZŐ A PÁRKAPCSOLATOM?
HANG:" Drága Gyermekem!
Azt gondolod magadról, hogy mivel sokat szenvedtél, ezért
megérdemled azt a szeretetet, amelyet alkalmi, nős ismerősödtől kapsz.
Mivel nem ismersz Engem, sem a tanításomat, sem a Hang-könyveket,
sem magadat, sem azt az embert, akivel alkalmanként találkozol,
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gyakorlatilag semmit, ami a léted értelmét, a boldogságodat érinti, ezért
iránytalan életed érthető. Érthető, de el nem fogadható! Nem, mert
semmilyen érv nem támaszthatja alá azt a magatartást, amelyet te
tanúsítasz ebben a kapcsolatban. Ha csak arra gondolnál, hogy veled
történne meg az, amit te teszel mással, hogyan éreznéd magad, máris
tudnád a választ a kérdésedre, anélkül, hogy különösebben meg kellene
magyarázni. Ne a házasságtörésben keresd a gyógyírt a szenvedéseidre.
Ezzel csak súlyosbítod az amúgy is nehéz helyzetedet. Hiszen magad is
érzed, hogy a lelkiismeretedet nem tudod elaltatni örökre, ezért fordultál
Hozzám. Az, hogy egyáltalán érdekel téged a véleményem, az azt a
nyitottságot árulja el Nekem, hogy a szíved mélyén nagyon szeretnél már
végre szeretetben élni. Az igazság az, hogy pont erre lettél teremtve!
Szeretetben élni, de nem szeretetlenül! A különbség óriási, de addig nem
látod meg, amíg önmagad sajnálata sokkal jobban leköt, mint az, hogy
mások örüljenek neked. Szeretettel kérlek, ne tedd jobban tönkre az
életed! Sem te, sem a társad nem tud egyszerre kétfelé megfelelni. Nem,
mert két úrnak nem lehet szolgálni. Azt tudnod kell, ha az Isten becsuk
előtted egy ajtót, az azért van, mert sokkal szélesebbet akar megnyitni
előtted.
Nagyon szeretlek, és MEGÁLDALAK!"
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Kérdező: ÁLMOM MAGYARÁZATÁT KÉREM!
HANG: "Drága Gyermekem!
Álmod az jelenti, hogy életed olyan szakaszába érkeztél, amelyben le
kell tudnod győzni a félelmedet. E félelmed legyőzését úgy tudod
megvalósítani, ha szembesülsz azzal a ténnyel, hogy a Hozzám
tartozásban is növekedned kell. Kikerülhetetlenül át kell értékelned az
önmagadról alkotott képet. Meg kell hogy erősítsd a hitedet, hogy egy
tartalmasabb, szebb élet birtokába kerülhess! A cselekedetek irányába kell
fordulnod. Amíg nem találod meg azt a lépést, amely békét eredményez a
lelkedben, addig iránytalanságoddal és félelmeiddel fogsz szembesülni.
Nem kell messze keresned a megoldást! A környezeted már régóta kínálja
a lehetőséget. Egy jézusi közösség sokat tudna segíteni neked!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
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Kérdező: SEMMI SEM SIKERÜL!
1. Mi a küldetésem ezen a Földön?
2. Miért nem talál meghallgatásra az imám?
3. Mit kezdjek magammal?
HANG: Drága Gyermekem!
1. Mint mindenkinek, tehát neked is, aki emberként a Földre születtél, az a
feladatod, hogy megtanulj szeretni, és erről tanúságot tégy. A szeretet
tartalmát Tőlem, kétezer éve szintén a Földre született Istentől átveheted.
Tanúságot tenni arról, hogy benned Én élek, a te feladatod. Aki megvall
Engem az emberek előtt, azt Én is megvallom az Én Atyám előtt. Ahhoz,
hogy a tiszta forrásból meríts szeretettartalmakat, ismereteket, ahhoz el
kell fogadnod Engem Uradnak, Megszabadítódnak. Ha véglegesen
Mellettem döntöttél, akkor már tudlak úgy vezetni, hogy megtaláld lelked
nyugalmát. Nem csak téged teszlek boldoggá, hanem környezeted
áldásként fogja megélni Nekem szánt életedet. Rajtad keresztül szeretnék
másokat is szeretni!
2. Amíg imáidban arra teszed a hangsúlyt, hogy olyan dolgokat valósítsak
meg az életedben, amelyek nem válnak a javadra, addig azt fogod
megélni, hogy nem figyelek rád. Pedig erről szó sincs! Mérhetetlenül
szeretlek, és arra várok, hogy te keresd és cselekedd az Én Atyám akaratát,
ne te várd Tőlem azt, hogy Én keressem a te akaratodat. Hiszen magad
mondod, hogy nem sikerül semmi sem az életedben. Gondold csak el,
hogy mi lenne veled, ha megadnám a kéréseidet. Bűnrészességet vállalnék
az életed teljes tönkretételében. Szeretettel kérlek, hogy válassz Engem
életed megoldására, és Én ígérem, hogy hazavezetlek!
3. Legfontosabb feladatod az, hogy amennyire csak képes vagy rá, ismerj
meg Engem. Az evangéliumokban elmondott tanításom örök érvényű, és
ezért örök értékű. A Hang-könyvek ezeknek az örök értékeknek a jelenben
való kibontása a mai kor nyelvezetén, a mai kor emberének. Rendkívüli
módon képes segíteni neked abban, hogy megérts a tanításomat. Mivel
minden ember szeretetre, vagyis közösségre lett teremtve, ezért neked is
olyan szeretetközösséghez kell tartoznod, ahol a közösség tagjai
egyenként Rám figyelnek, Tőlem tanulnak. Az ilyen közösséget Lelkem
vezeti addig, amíg az egyéni törekvések a közösség javát szolgálják. Ez a
munka, amelyre hívlak, egy egész életet kíván. Azt akarom, hogy teljesen
az Enyém légy, hogy teljesen a tiéd lehessek!
Nagyon szeretlek, és megáldalak, hogy TUDJ MELLETTEM
DÖNTENI!"
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Kérdező: SZERETNÉK MEGGYÓGYULNI!
1. Születésem előtt milyen szempontok alapján választottam a
szüleimet? Mi a feladatom velük kapcsolatban?
2. Fájdalmas szívpanaszaim vannak! Mi az oka, és hogyan lehetne
ezen változtatni?
HANG: "Drága Barátom!
1. Szüleidet azért választottad, mert bennük láttad azokat az erkölcsi
tartalmakat, amelyekre támaszkodva nekiindulhatsz a földi életnek. Ezek a
tartalmak szüleid részéről nem tökéletes erkölcsi tartalmak, de arra
mindenféleképpen alkalmasak, hogy a benned élő negatívumokra
állapotszerűen felhívják a figyelmedet. Ha másért nem, hát ezért tisztelned
kell őket. A szereteted megvalósításának forrása benned van Általam, de a
tisztelet megélésének forrása a másik emberbe van belerejtve. Nincs olyan
ember, aki valamiben ne lenne tiszteletre méltó! Egy felnőtt embernek
erkölcsi kötelessége megtalálni azokat a tartalmakat, amelyekért tisztelheti
a szüleit. Ha valaki ilyet nem talál, az gyűlöli az apját, anyját, és e gyűlölet
abból fakad, hogy nem tud nekik megbocsátani. Az idősek tiszteletébe van
belerejtve szerető gondviselésem! Ez azt jelenti, hogy aki képes tisztelni a
szüleit, az képes megérteni őket, és aki képes megérteni őket, az képes
nagyobb felelősséget vállalni a szüleivel szemben.
2. A szíved a törekvésközpontod, a szándékvilágod, a hit helye. Ha itt van
baj, akkor az előbb felsorolt tartalmak vannak helytelenül megélve.
Nagyon nehezen tudsz az életedet meghatározó döntést hozni, nagyon
nehezen tudod a döntésedet megmotiválni, ezért nagyon nehezen jutsz el
odáig, hogy higgyél a meglátott jóban. Téged alapvetően kényelmi
szempontok határoznak meg, nem pedig a tudatlanság. Ebből kilépni úgy
tudsz, ha életed minden vonatkozását a saját kezedbe veszed, és
megpróbálod magad minden szinten felelősen megélni. Ha nem elégedsz
meg azzal, hogy állóvízben toporogsz, hanem elindulsz egy dinamikus
cselekvő úton, akkor megtapasztalod majd, hogy szíved fizikai funkciói a
legnagyobb összhangban fognak veled együttműködni. Az anyagvilág
azért van, hogy szolgálja a szellemvilágot. Értelmes élet nem létezik
értelmes feladat nélkül! Csak rajtad áll, hogy milyen hatékonyan veszek
részt az életedben!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
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Kérdező: ÚGY ÉRZEM, HOGY MEG VAGYOK KÖTÖZVE
VALAKIVEL!
1. Hogyan tudnék szabaddá válni egy embertől, úgy, hogy ne is
reménykedjem?
2. A társkapcsolat utáni vágyam Istentől van vagy csak önzés?
3. Hogyan lehet a bennem megszólaló hangot Hozzád közelíteni még
jobban?
HANG:" Drága Barátom!
1. 2. 3. A társkapcsolat utáni vágyad Tőlem van! A te életedben teljesen
természetes az, hogy társsal akarod leélni az életedet. E kapcsolatra már
fiatal korod óta készülsz, de eddig még megnyugtató módon nem
valósulhatott meg az életedben. Mivel nagyon alaposan és megfontoltan
akarod e kapcsolatot felépíteni, és mivel rendre nem sikerül, ezért
belemenekülsz olyan rendezetlen kapcsolatba, amely által szinte
meghasonulsz. Lelkedben az igazi társ megtalálása köti le szinte minden
figyelmedet, ezért nem veszel észre olyan egyértelmű jeleket, amelyek
önmagukért beszélnek. Te valójában nem azzal a társsal vagy
megkötözve, akitől - nagyon helyesen - le akarsz válni, hanem attól félsz,
hogy egyedül maradsz, és hogy ezt elkerüld, vállalnád a megaláztatást is.
A hiúságnak egy olyan rejtett formájával vagy megkötözve, ahol azért
értékeled alul magad, hogy jogot formálhass a felszínen a másik
birtoklására. Ha tudnád, hogy mennyire szeretlek, akkor nem vállalnál fel
olyan szerepeket, ahol az öntudat mellőzött fogalom. Amíg a
kapcsolatteremtéssel bajlódsz, addig szép lassan minden más kapcsolat
tönkremegy körülötted! Arra kérlek, hogy sokkal jobban bízzál Bennem,
sokkal jobban keresd a Velem való találkozás lehetőségeit, és akkor
sokkal jobban Hozzám tudod igazítani a benned megszólaló hangot. Ne
árnyékolja le Istennek adott életedet az, hogy mikor lesz társad! Gondom
van rád, ezért neked nem lehet gondod! Olyan nem, ami megkötöz! Csak
olyan, ami felszabadít! Az Igaz társ Én vagyok, és ha ez a gondolat a
szívedet állapotszerűen átmelegíti, akkor felismered majd azt is Általam,
akit Én küldök neked, hogy szolgálhasd őt egy életen át!
Nagyon szeretlek, és megáldalak A SZABADSÁG LELKÉVEL!"

148
Kérdező: NÉLKÜLED ELVESZNÉK ISTENEM!
1. Álmomban, hetvenöt év után, megjelent édesanyám.
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2. Mi a feladatom?
HANG: " Drága Gyermekem!
1. 2. Édesanyád lehetőséget kapott arra, hogy találkozzon veled! E
találkozásnak az üzenete két síkon fogalmazódik meg feléd. Az egyik az,
hogy megerősítsen téged abban a hitben, hogy a halál semmilyen
szeretetköteléket nem tud elvágni, hanem csak véglegesíteni. A kor e
tekintetben semmit sem számít! Ez azt is jelenti, hogy tartalmilag kettőtök
kapcsolata tovább fog mélyülni. A másik üzenet arról a felkészítésről szól,
amellyel tudatosítanod kell magadban, hogy lassan neked is készülni kell a
hosszú utazásra. Ennek eldöntése rajtad áll! Kegyelmi életet élsz, vagyis
tisztában vagy vele, hogy életed napjai Isten ajándéka. Ha a képességeidet
és a lehetőségeidet szinkronba hozod, akkor meglátod azokat a
lehetőségeket, amelyekben a környezeted számára hasznossá tudsz válni.
Tudom, hogy nagyon szeretsz Engem, és azt is tudom, hogy minden
reményed az Istené. Örömed soha nem látott gyönyörűségben fog
kibontakozni, ha Velem újra találkozol!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT EREJÉVEL!"
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