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Istenben lenni, vagy gondban lenni 
Kulcsszó: gondviselője + gondja 

 
(18 Hang-levélben, 6 oldal megjegyzésekkel, 12-es betűmérettel.) 

 
Megjegyzések 

1. Ahol értelmileg szükségét láttam, ott a kérdést is feltüntettem, ahol nem, ott elhagytam. 
2. A válogatás a Hang lI. kiadásából van, aminek számozása helyenként hibás. A különböző kiadások leveleinek 

beazonosításához a levélszám-azonosító táblázat jól használható. 
3. A levélszám-azonosító táblázat útmutatással zip-be tömörítve a http://web-hang.hu/letoltesek oldalról tölthető 

lel. Erről az oldalról letölthető egy rendkívül gazdag Cd is, amelynek tartalmáról a kihelyezett Cd borító hátoldalán 
olvashatsz.  Átlagos letöltési idő 8 perc. 

4. A hírlevelet szabadon felhasználhatjátok mások lelki, szellemi épülésére. 
 

A téma Máté 6/25-34 kibontása, amelyet előbb idézek: 

Isten gondviselése 

25 ,,Ezért ezt mondom nektek: Ne aggodalmaskodjatok az életetek miatt, hogy mit egyetek, 
és mit igyatok; sem a testetek miatt, hogy mibe öltözködjetek. Mert nem több-e az élet, mint 
az eledel, és a test, mint az öltözet?  
26 Tekintsetek az égi madarakra: nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a 
ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál?  
27 Kicsoda pedig közületek az, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy 
arasszal?  
28 Az öltözet miatt is miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan 
növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak,  
29 de mondom nektek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek 
közül egy.  
30 Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vetik, így ruházza fel az 
Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitűek?''  
31 ,,Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? Vagy: Mit igyunk? Vagy: 
Mivel ruházkodjunk?  
32 Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja mennyei Atyátok, hogy mindezekre 
szükségetek van.  
33 Hanem keressétek először Istennek országát és igazságát, és ezek mind megadatnak 
nektek.  
34 Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap miatt, mert a holnap majd aggodalmaskodik a 
maga dolgai miatt. Elég minden napnak a maga baja.'' 

 

 
A lenti Hang levelek nem növekvő levélszámok szerint olvashatóak 

 
 31/3263 
 
Általánosságban csak azt tudom mondani, hogy egy családban, ha van valaki, aki elhiszi, hogy 
van Gondviselője, akkor annak már gondja nem lehet. Nem, mert aki elhiszi, hogy van 
Gondviselője, és mégis azt mondja, hogy van gondja, az vagy nem tudja, hogy mit beszél, 
vagy nem hisz. 
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37/3983 
 
Mint tudod, Én, Jézus, nem a mulandó javak biztosítására, hanem azokról való 

lemondásra kértem azokat, akik boldogok akarnak lenni. Miért mertem ezt kérni? 

Azért, mert ígéretet tettem arra, hogy az, aki befogad Engem szívébe, az természetesnek 
fogja tartani azt, hogy ő többet ér a verebeknél, s így mennyei Atyám az ő Gondviselője 
lesz. Az logikus, hogy akinek van gondviselője, annak nem lehet gondja még akkor sem, ha 
az illető gondviselő, esendő ember. Hát még akkor, ha maga a mindenható Isten valakinek 
a Gondviselője. Márpedig Isten feltétlenül Gondviselője övéinek! 
 
2/184 
 
'Jézusom! Sok mindent megpróbáltam már életemben nélküled, sok mindent megpróbáltam 
már veled, s nem találtam meg szívem nyugalmát, nem tapasztalhattam meg, hogy 
körülményeimnek is Istene vagy. És most Te arra szólítasz fel, hogy ne nélküled, ne veled, 
hanem ÉRTED gondoljam, szóljam, cselekedjem, amit gondolok, szólok és cselekszem. 
TEÉRETTED!  Így válsz számomra olyan orvossággá, mely már rövidtávon érezteti hatását. 
Köszönöm, hogy erre kérsz. Köszönöm, hogy Irántad való bizalomra akarod építeni 
kapcsolatunkat. Irántad való bizalomra, és nem gondjaimra. Eddig gondjaimra akartam 
építeni, vagyis ezekkel való foglalkozásom töltötte ki időmet. E helyébe akarom tenni a Beléd 
vetett bizalmamat. Te ekkor átvállalod gondjaimat. Megvilágosítod számomra, hogy nem 
lehet gondom, ha van, mert van GONDVISELŐM! Gondviselőmmé válsz, ha én gondviselőddé 
leszek. És én ezt vállalni akarom. Annak vagyok gondviselője, akiért gondolkodom, szólok és 
cselekszem, tehát akiért élek. Hogy Te valóban értem élj, tehát gondviselőm légy, ennek az 
az egyetlen feltétele, hogy Érted tegyem, amit naponta amúgy is tennem kell. - Uram! 
Nagyon keveset kérsz tőlem. Minden nap úgyis tennem kell azt, amit teszek. Mától kezdve 
csak az a feladatom, hogy ezt egy benső lelki döntés következtében Érted tegyem. Nem 
akarod, hogy mást tegyek, csak azt, hogy amit teszek, azt Érted tegyem. - Uram! Elfogadlak 
GONDVISELŐMNEK azáltal, hogy felvállalom a Te gondviselésedet. Ezt valamikor így 
fogalmaztad meg: "Vegyétek magatokra az én igámat, és nyugalmat találtok lelketeknek." 
Ezt akarom, ezt vállalom, erre kérem Lelked áldását. Ámen.' 
 
37/4008 
 
Mivel az istenszeretőnek minden a javára válik, ezért joggal élheted meg azt, hogy Isten a te 
gondviselő Istened. Tehát van Gondviselőd! Márpedig, ha valakinek van gondviselője, annak 
komoly gondja nem lehet! Csak azt kell elhinned, hogy többet érsz a verebeknél! Ajánlom, 
elmélkedd át egy kicsit Máté: Mt. 6.25-tól 34-ig terjedő részt, mely így szól: 
 'Azt mondom ezért nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit 
isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök! Nem több az élet az eledelnél s a test a 
ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek - 
mennyei Atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk? Ugyan ki toldhatja meg életét 
csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik? Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? 
Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, mégis, 
mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek 
közül. 
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 Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az 
Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem sokkal inkább? 
 Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit eszünk, mit iszunk? Ezeket a 
pogányok keresik. Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. 
 Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind 
megkapjátok hozzá! 
 Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról! A mának 
elég a maga baja' 
 
37/3963 
 
Nem tudok mást tenni, mint igazat mondani! Igaz az, hogy nincs gondja annak, aki elhiszi, 
hogy Isten valóban a gondviselője. Igaz az, hogy Isten mindenkinek gondviselője, aki benne 
akar megnyugodni. Igaz az, hogy sem az egészség, sem a betegség nem tartozik a lényeghez. 
A lényeghez az a szeretet tartozik, amelyet Én, Jézus így vezettem be? 'Új parancsot adok 
nektek (Jn. 13.34)!' Igaz az, hogy mindannyian meghalni jöttetek a világra. Igaz az, hogy 
boldog az, aki elkövet mindent azért, hogy a halála órája legyen a földi élete legboldogabb 
órája! 
 
33/3386 
 
Mivel Isten neked is Gondviselőd, azért semmi alapja nem lehet annak, hogy gondban légy! 
Gondban csak az lehet, akinek nincs Gondviselője. Csupán arról lehet szó, hogy te 
másképpen gondolod saját és gyermeked gondviselését, mint a Gondviselő Isten. Ez 
lehetséges, de ekkor nem Istennek kell megváltoznia, hanem neked, nektek! Igen, mert 
mégiscsak az Isten az, aki a boldogítani tudja, boldogítani képes, gyermekeit! 
Általában soha nem azzal szokott a baj lenni, hogy Én, Jézus, mit értek és mit nem értek. 
Általában nem attól oldódnak meg problémáitok, hogy Én hogyan állok hozzá gondjaitokhoz. 
A problémák megoldása mindig a ti hozzáállásotoktól függ.  
 
27/2735 
 
Pontosítanod kell magadban, hogy mit értesz "mélypont" alatt. Az egészen biztos, hogy 
anyagi gondok szellemi lényeket, tehát embereket, nem juttathatnak mélypontra. Nem, 
mert bármilyen ostobaságot is csinált valaki életében, bármikor megtérhet. Bármikor 
elfogadhat Engem, Jézust, urának, megszabadítójának. Bármikor felírhatja egy lapra, és 
kifüggesztheti lakása falára e mondatot: "VAN GONDVISELŐM, TEHÁT NEM LEHET 
GONDOM!". Az magától értetődő, hogy akinek Gondviselője is és gondja is van, az nem 
tudja, mint beszél! 
Mindenkinek csak azt kell megtennie reggeltől estig, amit meg tud tenni. Aki hisz Bennem, az 
meg fogja tapasztalni, hogy mindig megadom az Én békémet annak, aki megteszi reggeltől 
estig azt, amit aznap meg kell tennie. Aki még ezek után is azt éli meg, hogy gondja van, és 
szíve nyugtalan, az egyáltalán nem vesz Engem komolyan. Az ilyen ember csak szájával tisztel 
Engem, de szíve távol van Tőlem! 
 
29/2966 
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Lelkileg csak azon lehet segíteni, aki ezt maga is igényli. Ha valaki nyitott Felém, Jézus felé, 
akkor feltétlenül meg fogja érteni, hogy Isten a körülményeknek is az Istene! És aki elhiszi, 
hogy van Gondviselője, az feltétlenül meg fogja élni azt is, hogy komoly gondja nem lehet. 
Aki tudomásul veszi, hogy többet ér a verebeknél, a rét virágainál, az Általam, Velem és 
Bennem mindig meg tudja oldani anyagi gondjait is. Gondolj csak a nemrég elhunyt Teréz 
anyára! Egy kis táskával indult el Indiába, és pár év alatt százezreket volt képes etetni, 
gondozni, ápolni! - Valóban többet értek a verebeknél (Lukács 12; 7)! 
 
37/3939 
 
Hidd el! Az Isten valóban JÓ Isten! Hidd el, hogy ha valaki komolyan elfogadja, hogy van 
GONDVISELŐJE, annak soha nem lehet akkora gondja, hogy idegileg tönkremenjen! Isten az 
Ő gyermekeinek vagy csökkenti keresztjét, vagy növeli erejét. De közömbös nem maradhat. 
Isten valóban JÓ Isten! 
 
37/4005 
 
Az istenszeretőnek minden a javára válik! Akinek van Gondviselője, annak nem lehet gondja! 
E kell hinned, hogy Én, Jézus, a megtestesült Isten, Gondviselőd vagyok! E hitedet úgy tudod 
erősíteni, hogy tégy úgy, mintha hinnéd szavaimat. 
 
37/3971 
 
Életigét neked kell választanod. Ezt helyetted nem teheti meg senki. 'Mi ez az 
örökkévalósághoz képest?' 'Isten plusz egy fő az abszolút többség!' 'A Győztes oldalán állok!' 
'Az istenszeretőnek minden a javára válik!' 'Nem az a döntő, hogy milyen vagyok, hanem az, 
hogy kié vagyok!' 'Akinek van Gondviselője, annak nem lehet gondja!', stb, stb. Ezeken kívül 
még sokat találhatsz, sok közül választhatsz, akár a Bibliában, akár a HANG könyvekben, akár 
más írásokban. 
 
34/3530 
 
Te istenszerető vagy! Tehát feltétlenül javadat szolgálja mindaz, ami történik veled. Neked 
sem kell mást tenned, mint azt, amit megtehetsz. A többi nem a te dolgod. Isten, aki 
körülményeidnek is Istene, mivel az Övé vagy, nem lehet másmilyen, mint gondviselő Isten. 
Nem kell nagy hit és elmélyült értelem ahhoz, hogy megértsed: akinek van Gondviselője, 
annak nem lehetnek komoly gondjai! 
 
29/3033 
 
Ha valaki úgy gondolja, hogy van Gondviselője, s mégis van gondja, az vagy nem tudja, mint 
beszél, vagy nem hiszi el, amit mond! Tehát vagy nincs valami rendben nála nyaktól fölfelé, 
vagy nincs nyitva a szívének a szeme, ami nem más, mint a HIT! 
 
27/2744 
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Szeressétek a hálaadó imákat! Ezek olyan benső szemeket tisztító csodákra képesek, 
amelyek örömmel tudnak eltölteni benneteket már a földön is, és így, ha nem is csökken 
életetekben a problémaerdő, de egyre jobban fogjátok látni azokat a megoldásokat, amelyek 
gondfelhőitek elvékonyodását segítik elő! Egyre jobban meg fogjátok érteni, hogy akinek 
Gondviselője van, annak nyomasztó gondjai nem lehetnek. 
 
27/2729 
 
Az első és legfontosabb az, hogy Őrangyalotok védelmét kérjétek álmaitokra. A második az, 
hogy problémátokra kérjetek megoldást tudatalatti világotoktól. A harmadik az, hogy úgy 
hajtsátok fejeteket álomra, mint az, aki tudja, hogy van Gondviselője, tehát nem lehetnek 
gondjai. Az így előkészített álom feltétlenül áldásomat hordozza, és mindenképpen hasznára 
van annak, aki így hajtja álomra a fejét. 
 
32/3374 
 
Az egyik az, hogy akinek van Gondviselője, annak nem lehet gondja. Nem, mert a kettő 
kizárja egymást. Az, akiben megfelelő módon, szinten, él a HIT, az rálát arra, hogy az Isten az 
övéi számára a körülményeknek is az Istene. Igen, mert az istenszeretőknek minden a javára 
válik (Róm. 8;28). 
 
31/3222 
 
Azt mondod, hogy ez nehéz? Azt mondod, hogy nem tudod, hogyan boldogíts? Hidd el, a 
legtökéletesebb házastárs felvállalása is sokkal nehezebb. Igen, mert az ún. tökéletes 
körülmény valóban narkotikum! Képes elfeledtetni azt, hogy a mulandó földi élet soha nem 
lehet mennyország! Halálra készülni jöttetek a földre, és nem arra, hogy itt, feledve 
felelősségeteket, jól érezzétek magatokat! Én, Jézus, soha és senkinek nem mondtam, hogy 
boldogok azok, akik jól érzik magukat. De bizony mondtam, hogy vannak, akik sírva, 
szomorkodva boldogok, mert tudják, hogy a földi élet egy nagy adósságtörlesztés! Az a tudat 
pedig, hogy egyre kevesebb az adósságod, nemcsak megkönnyebbülést eredményez, de 
vágyakat is ébreszt arra az utolsó órára, amely után már nincs adósság, nincs könny és 
fájdalom, csak örökkön örökké öröm a Szentlélekben. Tehát megállapodottan biztosítva lesz 
az a szívbéke, amely már itt és most örömöd forrása lehet, ha magadban felleled. A földön 
minden napodnak elsődleges feladata az, hogy ezt a szívbékét fölleld magadban, mert ott 
van, csak látnod kell.! A HIT a szív szeme. Csak az a boldog, aki szívével látni tud befelé, s 
felleli önmagában az Én békémet, s meglátja szívével kifelé, hogy gondja nem lehet, mert 
van Gondviselője! 
 
31/3201 
 
Bármennyire szeretlek, sem gondolkodni, sem hinni nem tudok helyetted! Ha gondolkodni 
tudnék, ha hinni tudnék helyetted, akkor egészen másképpen gondolkodnék, és sokkal 
élőbben, valóságosabban élném meg azt az igazságot, hogy akinek Gondviselője van, annak 
komoly gondjai nem lehetnek. Jobban egyértelműbb lenne előttem, hogy csapni való 
Gondviselő az, aki nem viseli gondját övéinek! 
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