
MEDJUGORJE 

Kulcsszó: Medjugorje 

 (13 Hang-levélben, 5 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. 
A hírlevelet szabadon felhasználhatjátok mások lelki, szellemi épülésére.  
 
 

ELŐSZÓ 

Az Égi Béke a Földön és a Béke Királynője 

A HANG tanításai a megjelenésüket követő években e címszó alatt hangzottak el Dombi Ferenc 

ajkáról: Égi Béke a Földön. Ez tartalmát illetően gyümölcse annak a gondolkodás-

átalakításnak, amely nélkül az önzés és a felelősségáthárítás eredendő bűnét nem oldhatjuk 

le magunkról.  A HANG lényege az, hogy a gondolkodásunk átalakítása nélkül nem lehetünk 

boldogok.  

Az Égi Béke a Földön tanítás a szándékát tekintve ugyanaz, mint amikor a Szűzanya –  

Lourdesban reggel, Fatimában délben és Medjugorjében este – az eredendő bűn nélküli 

Béke Királynéjaként mutatkozott be világnak - csak más változatban. E kettő egymást 

hitelesíti, mindkettő Isten legnagyobb áldásai közé tartozik ma a Földön élők számára! (3898) 

Dombi Ferenc egyébként a Szűzanyával is szoros kapcsolatban állt, nagyon tisztán ismerte 

Mária benső értékeit, és a legtöbb kegyelmet Tőle kapta. (3637) 

 
 

8/600 

Ma az egész világon azért tud annyira elhatalmasodni a szenvedés, mert figyelmeztetéseim 

nem azt eredményezik lelketekben, hogy hálát adjatok érte, hanem jobban szeretnétek 

lelketek mélyén, ha nem kapnátok Tőlem kemény figyelmeztetéseket. Édesanyám csodát 

csodára halmoz, mégsem hisz Neki a világ.  Gondolj Medjugorjere! 

8/627 

Nagyböjti idő van. A keresztutam, amelyet jártam, ad némi ízelítőt szeretetemről, mely 

közétek hozott, és amely téged is boldogítani akar, és fog is. A HANG című könyvem 2-es 

kötetének végén olvasd el a MEDJUGORJE-i Keresztutat, ha van rá lehetőséged. Nagyon sok 

lelki élményben lesz részed, és ráérezhetsz arra, hogy azért éltem értetek, hogy ti Értem 

http://web-hang.hu/letoltesek


éljetek. Csak így igazi a szeretetet kettőnk között. Nem elég az, ha Én mindent megteszek. A 

te boldogságodnak lényeges részéhez tartozik az, hogy te is tegyél meg mindent Értem. Nem 

valami többlet-feladatra gondolok, hanem a szándékod egyértelműségére. Nem kell sem 

többet, sem mást tenned, mint eddig tettél, de amit teszel, azt ÉRTEM tedd! 

9/695 

Kérdező: Szeretném, ha Mária mennybevitelét megvilágítanád! 

Várd meg, míg az egyik medjugorjei látnok kiadja azt a  könyvet, amelyet Anyám lediktált 

neki. 

10/837 

Égi édesanyátok, Mária , Medjugorjeben azt kérte, hogy kenyéren és vízen böjtöljenek 

minden szerdán és pénteken azok, akiknek bizalma eljutott arra a fokra, hogy ezt képesek 

megtenni. Eddig még  mindenkinek csak használt, ha vállalkozott erre. 

16/1502 

Medjugorjeben az egész világ felé hangzik Anyámon keresztül a felszólítás: Térjetek meg! A 

HANG-könyvek személyre szólóan igyekeznek eligazítást adni arra, hogy hogyan kell 

megtérnetek. Sükösdön élőben  mutatom meg, hogy mennyit szenvedek értetek, veletek, 

bennetek, miattatok (de nem helyettetek!)! Mondd, mint kellene még tennem? 

16/1514 

Ó népem! Mit tegyek még értetek?!?! Medjugorjeben évtizede már, hogy Anyám könyörög, 
rimánkodik, kér benneteket, hogy  térjetek Hozzám! A HANG-könyvekben lépten-nyomon 
árasztom szeretetemet felétek, s kérlek benneteket, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat! 
A sükösdi választottamban szenvedésemmel akarok hatni rátok! Mondjátok!, mit nem 
tettem még meg értetek? 
Ahogy kétezer évvel ezelőtt a keresztem tövében kockajáték folyt a hivatalosak részéről, 

ugyanúgy folyik ez most is Medjugorjevel, a HANG-könyvekkel, a sükösdi szenvedésemmel 

kapcsolatban! 

24/2423 

Medjugorjebe mindenki eljut, aki akar! Gyakran indulnak buszok Magyarországról 

Medjugorjébe. Örülnék, ha ismernéd a HANG- könyveimet, amelyekben tisztán, világosan és 

gyakran közlöm veletek, hogy értetek és veletek mindent, de helyettetek semmit. Ez azt 

jelenti, hogy Nekem, Jézusnak, tehát az Én szívem szeretetének fontos, szívem szeretete 

igényli azt az erőfeszítést, amelyet a ti szívetek szeretete tud megvalósítani azért, hogy 

Velem és Értem ti is mindent megtegyetek annak érdekében,  ami a ti szívetek békéjét 

meghozza, erősíti és állandósítani is képes. 

26/2598 

Kérdező: Szeretnék eljutni Medjugorjebe. 
 



Medjugorje és a többi zarándokhely nem azonos fajsúlyúak. A lényeges különbség az, hogy 

Medjugorjében ma is vannak jelenések, míg a többire nem ez a jellemző. Azt viszont nyilván 

tudod, hogy bármelyik zarándokhelyen lehet lelkileg töltekezni. A döntő az, hogy ne ti 

akarjátok megmondani Máriának, hogy mit tegyen, hanem akarjátok meghallani, amit Ő kér 

tőletek, hogy ti mit tegyetek! 

26/2673 

Kérdező: RÓZSAFÜZÉRRŐL, GYÓNÁSRÓL, MEDJUGERJERŐL 

 1. A rózsafüzér imádságról kérdezem a HANG-ot. 

 2. A gyónás sűrűségével kapcsolatban kéredzem a HANG-ot. 

 3. Nálunk nagyon komolyan veszik a medjugorjei jelenéseket. 

HANG: "Kedves Barátom! 

 Kérdéseidre fordított sorrendben válaszolok. Először tehát Medjugorjéről szólok. 

 Égi Édesanyátoknak engedélye van arra, hogy abban a korban, amelyben éltek, 

amikor annyira pimaszul és gyakorlatilag annyira hatékonynak tűnő módon dogozik ellenetek 

az ősellenségetek, Mária, földi Édesanyám nektek, akik az Én testvéreim vagytok, erőt, 

bátorítást nyújtson arra, hogy általatok, veletek és bennetek, meg tudjam valósítani a földön 

az égi békét! 

 Nem könnyű Édesanyámnak vigyáznia arra, hogy minél kisebb félreértések 

csússzanak bele a szavaiba. A reinkarnációval kapcsolatban nem ellene beszélt, hanem nem 

beszélt. Ha mégis azt hallották ki a látnokok Anyám szavaiból, hogy ellene beszél, akkor ez 

csak azért történhetett, mert a reinkarnációt összekeveritek a lélekvándorlással.  

 Amint annak idején Én, Jézus, nem hangoztathattam, hogy a Megváltó vagyok, mert 

egészen mást értettetek e szó alatt, mint amit valójában hordoz (ezért tettem akkora 

hangsúlyt arra, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat!), éppen így ma még megtévesztő és 

erkölcsileg féket föllazító lehet a reinkarnáció általános értelmezése. 

 Mivel ma nagyon gyarló a szembesülés és általános a menekülés önmagatok elől, 

ezért tesz Anyám akkora hangsúlyt a gyónásra. Szó sincs arról, hogy a szentgyónás, mint 

szertartás, gyakorisága jobbá tehetne bárkit is! De mint külső kegyelem, nagyon alkalmas 

arra, hogy a benső kegyelem tudjon utat találni magának bennetek. 

 Azok, akik komolyan, őszintén és gyakran szembesülnek önmagukkal (pl. az esti 

komoly lelkiismeretvizsgálatban), semmit nem vesztenek azzal, ha ritkán végzik el 

szentgyónásukat. 

 A rózsafüzér-imádság feltétlenül jó, ha a benne foglalt hittitkok az imádság alatt 

elmélyülnek bennetek. Mivel ma még aránylag nagyon kevesen vannak olyanok, akiknek 

rend van a fejükben, ezrét a HANG-könyvekben az Általam ajánlott párbeszédima, - amely 

alatt gondolatban elkalandozni nem lehet -, csak azoknál ajánlatos, akik legalább ezzel 

párhuzamosan, a fejükben is igyekeznek rendet teremteni az evangéliumok alapján. 



 A HANG-könyvek azért nem tesznek hangsúlyt a rózsafüzér imádkozására, mert ezek 

a könyvek csak egy bizonyos lelki, szellemi fejlődés után alkalmasak arra, hogy eligazítást 

adjanak. Addig, amíg valaki lelkiismeretén kívüli tekintélyre épít, tehát amíg csak másokra 

hárított felelősséggel tud élni, a HANG-könyvek annak nem jelentenek kincsesbányát.  

 Pontosan úgy vagytok ezekkel a könyvekkel, mint a Bibliával. Akik a Bibliában nem 

rangsorolnak, mert nincs erre sem antennájuk, sem késztetésük, azok arra szorulnak, hogy 

mások magyarázzák meg nekik, hogy hogyan kell értelmezniük a Bibliát.  

 Ezek az emberek szinte észre sem veszik, hogy akiknek ilyen értelemben mások 

magyarázzák a Bibliát, s nem fogadják el, hogy az Én szavaim, tehát az evangéliumaiban 

foglaltak az irányadók, azok pontosan a Bibliára hivatkozva egymást marják, s forgácsolódnak 

szét különböző felekezetekre. 

 Én, Jézus, csak belülről, tehát egy természetes fejlődési szint elérése után tudom 

tovább vezetni azokat, akik Engem, mint ÚT-at vállalnak. Akik ezt a szintet nem érték el, ha jó 

szándékúak, akkor a tudatlanságuk menti őket. 

 Szeretlek és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL! 

28/2807 

Kérdező: Egy medjugorjei rosszullétről kérdezem a HANG-ot. 
 

Medjugorje olyan áldott helye a világnak, ahol bármilyen külső rosszullét belső 
kegyelmeknek nyit utat. 
A külső rosszulléteknek lehet forrása a megsérült emberi természet csakúgy, mint azok az 

ártó szellemek, akik a maguk számára ’menteni akarják azt, ami menthető’. Vagyis, miután 

kénytelenek tudomásul venni Anyámnak, Máriának kegyelmi erejét, legalább az emberi test 

gyengeségét próbálják ’meglovagolni’! 

 A medjugorjei rosszullétek mindig a lélek javát szolgálják! 

35/3685 

Kérdező: Szűzanya könyvének címét kérem, amelyet Ő diktált. 

Az a könyv, amit Anyám diktált az egyik medjugorjei látnoknak, még nem jelent meg. 

38/4042 

'Leányom! A Földön többek között, tartalmában három egybefolyó jelenésem volt. Az egyik a 
lourdes-i (reggel), a másik a fatima-i (délben), a harmadik a medjugorje-i (este). 
Minden, ami jó, ami szent, belülről indul el. Ezért a benső mindennél fontosabb! Fontosabb a 

lourdes-i barlangnál, fontosabb a fatimai Napcsodánál, fontosabb a medjugorjei 

jelenéseimnél, csodáimnál. 

39/4242 

Ma a Föld legszentebb helyének nevezhető Medjugorje. Ott égi Édesanyátok naponta jelzi 

nektek, hogy betelt az idő, elérkezett hozzátok az Isten országa, alakítsátok át 



gondolkodásotokat, és higgyetek Nekem, Jézusnak (Már 1,15)! Ennek igazolására jeleket és 

csodákat tapasztalnak azok, akik nyitott szívvel vállalják oda a zarándokutat. 

 

 


