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„Amikor kinyíltok a szellemvilág felé, olyankor szándékotok dönti el, hogy károtokra vagy 
előnyötökre nyíltatok meg. 
 Katolikus Egyházamban minden szentmisében az átváltoztatás előtt megidézitek a 
szellemvilág legkiválóbb tagjait, hogy lépjenek veletek kapcsolatba. De mindannyiszor, 
ahányszor a szentekhez, angyalokhoz fordultok, ilyenkor szellemidézést végeztek, s ezt ebben 
az egyházamban senki sem mondaná szellemi fertőzést előidéző veszélynek. Bár tisztátalan 
szándékaitok gyakran teszik az ilyen találkozásokat lelkileg veszélyessé. Gondolok most az e 
téren elburjánzó babonákra. 
 Egészen biztosan tiszta a szándékotok akkor, ha a szeretet gyakorlati megvalósításának 
hogyanját, illetve e szeretethez szükséges erő mikéntjét akarjátok szellemtestvéreitek 
segítségével fölismerni és megélni.”1 /64.  
 
„Szertartásaid csak pillanatnyi nyugalmat tudnak biztosítani lelkednek. Kétségtelen, hogy 
minden ministrálás, minden szentmise, minden szertartás kapcsolatban van Velem, de ezek 
mind eszköz-jellegűek. A cél az, hogy ráébredj: BENNED ÉLEK. 
 Aztán meg kellene találnod azt a közösséget, amely egyik megjelenési formám. 
Vagyis, ahol az Én nevemben összejött testvérekkel tudnál találkozni. Tudnod kell, hogy 
nemcsak benned élek, hanem másokban is.  
 Szertartásokon keresztül csupán erőmet tudom fölszítani benned, de gyakorlati 
segítséget csak másokon keresztül tudok adni. E másokat kellene megtalálnod. Az enyéimnek 
csak akkor lesz hatékonyan boldogító az életük, ha nevemben közösséget tudnak alkotni. E 
megjelenési formám nélkül tudok erőt, bátorítást, vigasztalást adni, de gyökeres megoldást 
nem.” 2/141. 
 
„Kérdezed: "Tényleg olyan fontos a mise?" Válaszom ez: Nekem mérhetetlenül fontos volt. 
Én ezáltal tudtam megvalósítani  és bemutatni legegyértelműbben  azt a mindent odaadást, 
mely mindig is jellemezte magatartásomat. Számotokra csak annyiban lehet fontos, 
amennyiben felismertek benne Engem, mint UTAT. Enélkül egyáltalán nem fontos. Meg kell 
mondjam, mivel egyre kevésbé lehet Engem a szentmiséken ÚT-ként felismerni, ezért nem is 
tartom fontosnak számotokra. De azt feltétlenül nagyon fontosnak tartom, hogy keressetek 
Engem, mint UTAT. Ha pedig valakinek megvilágosodik az, hogy a szentmisék által nő 
benne a szeretet, az erő, akkor belülről érez majd késztetést arra, hogy szentáldozáshoz 
járuljon, tehát szentmisén részt vegyen.” 4/260. 
 
„Én vagyok az élet kenyere. Eledelnek maradtam közöttetek. Minden eledel arra való, hogy 
energiát közvetítsen, hogy fejlődést mozdítson elő. Ha valaki csak felvesz energiát, de nem 
adja tovább, az valami nagyon nagy jót ront el! Nagyon ártalmas! Szépen kifejezve: lejáratja 
az energia értékét. 
 Én azért maradtam közöttetek a kenyér színében, hogy végtelen szeretet-energiámat 
tudjátok átvenni, tudjatok ti is falat kenyérré válni azok számára, akik éppen azért esznek, 
rágnak, bántanak benneteket, mert nagyon kevés szeretet-energiával rendelkeznek. Ha 
szentáldozáshoz járultok, akkor képeseknek kell lennetek arra, hogy az Én szeretet-energiám a 
ti megbocsátásotok által feltöltse azoknak szeretetét, akik titeket eddig bántottak. A 
farkasoknak egyetlen esélyük van arra, hogy bárányokká váljanak: ha a bárányok vállalják, 
hogy fölfalják őket a farkasok. Ez azért van így, mert a báránylét magasabb, mint a farkaslét. 
A világrendben pedig a magasabb létsík az, ami képes magába asszimilálni az alacsonyabb 
létezőt. Így épül az ásvány a növénybe, a növény az állatba, az állat az emberbe, az ember az 
Istenbe, táplálkozás útján. E lehetőségnek megteremtése a szentmise.” 8/681. 
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„Én, Jézus, nem térdeplő tanítványaimnak nyújtottam Magamat kenyérben és borban 
öltözötten! Mióta Egyházam hatalmi egyház lett szolgáló egyház helyett, egyenesen 
szégyellem Magam helyettetek is, hogy mit csináltatok Belőlem! Odáig süllyedtetek, hogy az 
oltáriszentségi jelenlétemet többre becsülitek a szívetekben lévő jelenlétemnél, holott az 
oltáriszentségi jelenlétem csupán ESZKÖZ arra, hogy bennetek éljek (János 14; 23). Ti 
összekeveritek az eszközt a CÉLLAL! Ha az lenne helyes, amit te gondolsz, akkor 
mindenkinek, akiben élek, térden csúszva kellene közlekednie az utcán! Drága Gyermekem! 
Jaj, de elidegenítettetek Engem magatoktól! Beleburkoltatok Engem különböző 
szertartásokba, testhelyzetekbe, csakhogy ne kelljen komolyan vennetek azt a magatartást, 
amire példát adtam, ne kelljen komolyan vennetek felszólításomat: alakítsátok át 
gondolkodásotokat (Márk 1; 15)! Nem az tisztel Engem, aki leborul Előttem, hanem az, aki 
engedi, hogy benne éljek! 
 Milliószor millió szentmise sem ér semmit, ha meg nem tértek és nem alakítjátok át 
gondolkodásotokat!!! Ne a szentmisétől, ne Tőlem várjátok életetek megváltoztatását! Nem 
az, aki mondja nekem, uram, uram, megy be a mennyek országába (Máté 7; 21)! Nem 
szentmisékre van szükségetek, hanem arra, hogy adjatok kenyeret az éhezőknek, ruhát a 
didergőknek, hajlékot a hajléktalanoknak! Látogassátok a betegeket, vigasztaljátok a 
szomorkodókat, hirdessétek, hogy szeretet az Isten! Olvasd el Máté 25; 33-46-ot. Ott szó 
sincs sem szentmiséről, sem imáról, sem különböző jámbor gyakorlatokról! Egyedül a 
szeretetről van szó! 
 Mondd!, te hány koldust fogadtál már be legalább karácsony éjszakáján? Hány éhes 
száj mondhat áldást azért, mert te vagy?! Hány koldus mondja el imában nevedet? Drága 
Gyermekem! Ez a lényeg! Ez, és nem a szentmise!!! A szentmise ESZKÖZ! Ha nem ezért 
van, akkor istenkáromlás! Istenkáromlás akkor is, ha reggel van, akkor is, ha este van! Némi 
iróniával még azt mondhatnám, jobb, ha este van a szentmise, mert addig hátha eszedbe jut 
azt, mit Máté 5; 24-ben olvasol, s magadra ismersz, és megvalósítod az ott olvasottakat! 
Iszonyatos, hogy mennyire elkomolytalanítottátok az Én életemet a ti életetekben! Mikor 
értitek már meg, hogy nem tudtok Engem közvetlenül szeretni, csak embertestvéreiteken 
keresztül?!” 15/1424. 
 
„Engem akarj megszerettetni, ne a szentmisét a gyermekekkel. A szentmise mit sem ér, ha 
valaki nem ismer Engem!  
 Mára a szentmise babonává degradálódott. Olyan erőt tulajdonítotok a szentmisének, 
amilyen erőt annak Isten nem adott! Nem a szentmise bemutatása, nem a szentmisén való 
részvétel teszi Istennek tetszővé azt, aki Istennek tetsző akar lenni! Kizárólag a szeretet az, 
ami növeli Isten előtt a lélek értékét! A szentmise nagyon alkalmas eszköz erre. De ESZKÖZ! 
A szentmise arra való, hogy megismerjétek és átéljétek az Utolsó vacsorán és a Golgotán átélt 
Isten iránti szeretetemet értetek! Sajnos, ma már annyi e téren a zavaró körülmény, hogy 
ugyancsak nagy hit és tisztult istenismeret kell ahhoz, hogy ebből kihámozza valaki a 
lényeget!” 15/1443. 
 
Kérdező: SZENTMISÉRE JÁRÁSRÓL 
  Hittanosaim közül kevesen jönnek szentmisére. 
HANG: „Drága Gyermekem! 

 A szentmisére járás önmagában semmit nem jelent! E téren a szentmisére járók 
érdeklődésének és az egyházi intézkedéseknek van döntő szerepe. Az utóbbi a döntő! 
 Ha az egyházi intézkedések olyanok lesznek, amelyek fel tudják kelteni az érdeklődést 
a szentmisén való részvétel iránt, akkor az érdeklődők el fognak menni a szentmisére. 
 Az nem felel meg a valóságnak, hogy nem a pap miatt, hanem Miattam kell 
szentmisére menni! Nem, mert ha nem lábmosó módon jelenít meg Engem a miséző pap, 
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akkor Én nem is vagyok ott hatékonyan, építő módon! Akkor sem vagyok ott így, ha az ostya 
átváltozott! Ha a pap úgy van ott, mint aki legalább három évig önmagát szegényítve, 
senkinek nem ártva, mindenkinek megbocsátva jár hívei között, és a szentmisén úgy van 
jelen, mint lábakat mosó, tehát úgy, mint Én, és nem hatalmi tekintély megtestesítőjeként, 
akkor ez a probléma megoldódott! 
 Ne legyen tehát lelkiismeret-furdalásod amiatt, hogy az Én kedvemért sem járnak 
templomba hittanosaid, mert ez nem így van! Majd ha a pap az Én kedvemért jár misézni, és 
ez látható is lesz rajta, és ez csak akkor fog megtörténni, ha a pap a templomban, tehát az Én 
szentségi jelenlétemben érzi legjobban magát és nem a tévé, vagy más szórakoztató 
események szituációiban, akkor el fog indulni valami pozitív fejlődés a hittanosok szívében 
is! Addig csak egy terméketlen hagyomány, egy külső hatalmi tekintély, egy metafizikai 
vágyat kielégítő érdekes szertartás marad csupán a szentmise! És ebből Én, köszönöm szépen, 
nem kérek! 
 Te ne a templomba járást szorgalmazd, hanem az Én életem értelmét, vagyis annak a 
szeretetnek megélését, ami Bennem megjelent közöttetek: senkinek soha nem ártani, mindig 
mindenkinek megbocsátani, és segíteni ott, ahol erre lehetőség kínálkozik! Ha ezt teszed, 
akkor megtetted azt, amit neked megtenned kötelességed.  
 A szentmisére járás, mint mondottam, az egyházi rendelkezéseknek olyan 
hatékonyságán fordul, amelyek képesek lesznek majd a papokat belülről Hozzám segíteni, és 
ahol ezt a papok meg is fogják tenni. 
 Amíg parancs a templomba járás, amíg fizetni kell, hogy valakinek szándékát 
kihirdető módon is bejelentsék egy szentmisén, addig csak ott van remény a szentmisére 
járásra, ahol ezt nem megtérésre, hanem olyasmire használják, hogy Engem próbáljanak 
manipulálni vele! 
 Drága Gyermekem! A személyes kapcsolat Velem nem a szentmisén kezdődik, hanem 
ott koronázódik meg! Ezt nagyon fontos tudnod! Én nem megtéríteni vagyok a szentmisén, 
hanem a megtérteket táplálni! És ez nagy különbség! Előbb meg kell térni, és csak utána lehet 
hatékony módon értékelni a szentmisét. A fordítottja nem megy! És itt minden a pappal 
kezdődik! A hívek jelenlétének szándéka csak folytatás! Ne erőltessétek a szentmisén való 
részvételt olyan templomban, ahol a pap saját életében nem Engem akar megjeleníteni! Ahol 
pedig Engem akar életében megjeleníteni, ott nincs szükség az erőltetésre! 
 Megáldalak az ÉRTELEM és a REALITÁS LELKÉVEL!" 16/1573. 
 
„Az hisz Nekem, aki elfogadja azt, amit tanítok. Tehát az, aki foglalkozik is tanításommal. Az 
hisz Bennem, aki átadja magát Nekem, tehát nemcsak elhiszi tanításomat, hanem erőm 
segítségével igyekszik is azt átélni! Szép és jó a szenteltvíz, a szentelt gyertya, a szentmise, a 
litániák, a búcsújárások, de ezek nem pótolhatják azt, hogy valaki higgyen Nekem és Bennem. 
Ezek jók, mint eszközök, hogy Nekem és Bennem higgyetek!” 18/1753. 
 
„Egyetlen szentmise, egyetlen fohász az egész világot képes szebbé, elviselhetőbbé tenni. 
Nemcsak a földi világot, hanem a halál után is létező szenvedők világát. A hitből jövő imának 
erejét, hatalmát, hatékonyságát föl sem tudjátok fogni! A ti imáitok nemcsak a ti lelketek 
lélegzése, hanem az Én Lelkem lélegzése is a teremtett világban!” 20/1965. 
 

„A katolikus Egyház a szentmisében a legszentebb. A szentmise keretében adom 
tanításomat, adom a szertartás szövegeiben kívánságaimat és veszem át tőletek 
kívánságaitokat, és azt, amit nekem adtok, ruhaként magamra öltve, adom vissza nektek, hogy 
egyek legyetek! 
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 A szentmisén való részvétel természetesen csak olyan mértékben tud átjárni 
benneteket, amilyen mértékben értelmetekkel és szívetekkel egyaránt kinyíltok a kegyelmek 
befogadására. 
 2. A szentmise mérhetetlenül nagyobb érték, semmint meg lehetne fogalmazni emberi 
szavakkal, s megfelelően értékelni lehetne teremtményi keretben. Sem égen, sem földön ki 
nem meríthető Isten szeretetének az a megjelenülése, amely a szentmise szertartásában 
történik. Minden szentmisében az Isten szeretetének olyan kiáradása valósul meg, amilyenhez 
hasonló a világ teremtése óta soha nem volt és nem is múlható felül soha. Az a falat kenyér és 
az a csöpp bor magát a világot teremtő, megváltó és megszentelő Istent hordozza és kínálja 
eledelül nektek, hogy Isten erejének és boldogságának hordozói legyetek! Az, ami a 
szentmisén történik, az egész szellemi világ előtt érthetetlen, felfoghatatlan és lenyűgöző 
valóság. Istennek embert tápláló szeretetével soha és sehol másutt így találkozni nem lehet!  

De vigyázz! A szeretet világa nem ismer automatikát! Sajnos, sokan azért nem értékelik 
kellőképpen a szentmisét, mert automatikát várnak tőle. Ha nem is nagyot, de legalább egy 
icipicit! A szentmisében semmi automatika nincs! A jelenlévők annyit merítenek belőle, 
amennyire ráhangolják magukat Isten és embertársaik szolgálatára! Ezt Isten senki helyett 
meg nem teheti! Itt is áll az, hogy a kegyelem csak annyiban tud hatni rátok, amennyiben 
ráhangoltak, felkészültek, nyitottak vagytok rá!” 21/2089. 
 
„Más a szentmise és más az áldozás. Mivel Én élek, ezért természetes, hogy nincs külön a 
testem a véremtől! Praktikus tehát az egy szín alatti áldozás. Mivel a szentmise megjeleníti az 
utolsó vacsora és a keresztáldozat eseményeit, ezért ott szükséges az, hogy két szín alatt is 
jelen legyek. De teljesen ott vagyok mindkét átváltoztatott szín alatt!” 23/2244. 
 
„A szentáldozás alkalmával Én speciális módon jövök hozzád. Amint nem mondhatja egy 
asszony, hogy mindegy számára, hogy férje lakatosként jön hozzá, vagy férjként, éppen így 
nem mindegy, hogy Én hogyan jövök hozzátok! 
 A szentáldozásban az utolsó vacsorának és a golgotai odaadottságomnak, értetek 
túláradó áldozattá válásom szándékával, mint falat kenyér, jövök hozzátok. Természetesen 
máskor is benned élek kegyelmi módon, de ez a szentségi találkozás valami egészen más! Ha 
nem táplálnálak benneteket így Magammal, akkor azt az új parancsot, amely így hangzott: " 
Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket!", soha nem adhattam volna nektek. 
Gondolom, azt nem kell magyaráznom, hogy a ti érdeketekben adtam ezt az új szeretet-
parancsot is!” 23/2289. 
 
„A vallás akkor válik pótcselekvéssé, ha arra irányul, hogy a mindennapi szeretetszolgálat 
helyett, és ne ennek érdekében forduljatok  az égiek felé. Tehát akkor, ha a szertartásokat a 
szerető magatartás elé helyezitek.  

Ha forrásnak használjátok a vallásos eszközöket - ima, szentmise, egyéb szertartások -, 
akkor nem pótcselekvések, hanem lehetőségek, talentumok, amelyek meghozzák maradandó 
gyümölcsüket a gyakorlati szeretet területén.” 23/2328. 

 
„Amikor a tartalom és a forma nincs harmóniában, akkor egyiket sem lehet megfelelően 
értékelni. 
 A szentmise tartalma az Én életem és halálom legfenségesebb pillanatait fogja össze. 
Az utolsó vacsorán és a golgotai kereszthalálom pillanatában kiáradó szeretetem 
megjelenítéséről van szó a szentmisében. Ehhez adja a formát a miséző pap. Nem könnyű 
átélni a szentmise tartalmát, ha a miséző pap semmit, vagy csak nagyon keveset él át a 
szentmise tartalmából. A szentmise tartalmát nem múlhatja fölül semmiféle szertartás. Sem a 
katolikusoknál, sem más felekezeteknél! 
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 Ha te szentmise helyett más felekezetbe jársz Úrvacsorázni, akkor ezt nem lehet 
helyeselni. Neked a magad felekezetében kell megfelelő módon értékelned a szentmisét, mint 
ahogy más felekezethez tartozónak a sajátjában kell meglátnia azt, ami az Én életemet jeleníti 
meg. 
 Ha tanulni szeretnél, és saját felekezetedben nincs erre mód, akkor ki kell alakítanod 
magadnak azt a közösséget, amelyben Velem foglalkoztok. Ha pedig ezt nem tudod megtenni, 
akkor keress magadnak olyan közösséget, ahol szívedet megnyugtató módon foglalkoznak 
Velem! Ez nem kétfelé sántikálás, mert te nyilván egyfelé, éspedig Felém akarsz közeledni. 
Ehhez neked kell megtalálnod a megfelelő eszközöket, saját lelkiismeretedre hallgatva, és 
nem írhatja elő neked hatalmi szóval más, hogy mit kell tenned. Légy okos és óvatos!” 
24/2413. 
 
„Szentmisét mindig érdemes mondatni, mivel minden olyan szertartás, amely szeretetből és 
szeretetre irányul, áldást jelent mindenki számára.” 25/2495. 
 
„Halálod óráján nem azt fogják megkérdezni tőled, hogy hányszor, és milyen lélekkel vettél 
részt a szentmisén, hanem azt, hogy hogyan élted meg Irántam való szeretetből az 
embertársaid iránti segítő, szolgáló szeretetedet (Máté 25; 31-46)!” 26/2675. 
 

„Magának a halottnak az egyházi temetés csak annyiban jelent értéket, amennyiben a 
jelenlévők imái mindenkire jó hatást gyakorolhatnak, így a halottra is. Önmagában semmit 
nem jelent. 

 A halottakért mondott szentmiséről is lényegében ugyanazt mondhatom, amit a 
temetésről. A különbség az, hogy a szentmisével Engem, Jézust, jobban egybekapcsolnak a 
halott eddigi életével, s így ez feltétlenül többletet jelent a temetéshez viszonyítva.” 27/2738. 

 
„Nem csodálom, hogy az ima, a szentmise nem ad végső megoldást. Nem is arra valók ezek. 
Ezek arra valók, hogy felismerd azt, amit reggeltől estig tenned kell az Én, a te Jézusod 
kedvéért! Imáid által nem Nekem kell megváltoznom, hanem neked! Ha saját szavaiddal 
elmondod Nekem problémáidat, akkor a párbeszédima által, tehát együtt, közösen, mindent 
meg tudunk oldani. Érted és veled mindent, de helyetted semmit!” 28/2899. 
 
„Minden vallási felekezetben vannak olyan eszközök, amelyek Hozzám, a te Jézusodhoz 
akarnak közelebb juttatni benneteket. Csak azokkal a vallási eszközökkel érdemes 
foglalkoznotok, amelyek ezt a célt szolgálják. Az ima, a szentmise, és minden szentség, 
csupán eszköz és nem cél! A CÉL mindig az, hogy Én, Jézus, egyre szabadabban tudjak 
működni bennetek! 

Különben, a vallásosság ördöge a legördögibb ördög! Az első testvérgyilkosságtól 
(Káin, Ábel) a ma dúló vallásháborúkig, ezt igazolja az emberi történelem! 

Neked és mindazoknak, akik Engem, Jézust szerettek, függetlenül attól, hogy ki, milyen 
felekezethez tartozik, életetek értelme az, hogy Engem, Jézust, engedjetek magatokban élni! 
Ezt azok teszik meg, akik Engem, Jézust, elfogadnak nemcsak igazságnak és életnek, hanem 
elsősorban ÚTNAK! Vagyis azok, akik megtanulják és meg is valósítják azt, hogy inkább 
szeretik ellenségeiket (Lukács 6; 35)! 

Tudnod kell, hogy nem a szertartások által lesz valaki Istennek tetsző, vagy nem tetsző, 
hanem a magatartása által! Velem, Jézussal, csak az irgalom-rendjében lehet együtt élnetek 
(Lukács 6; 36)! Igen! Irgalmasságot akarok és nem áldozatbemutatást (Máté 12; 7)!” 29/2945. 

 
„Ne papokért, hanem munkásokért imádkozz! Azért imádkozz, hogy minél több és minél jobb 
munkásaim legyenek! Apostolokra van szüksége a világnak! Apostolokra, akik családban, 
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munkahelyeken, hétköznapokban és ünnepeken, tanúságot tudnak tenni arról, hogy 
SZERETET AZ ISTEN! A papok szertartásai fabatkát sem érnek, ha nem a lényegre, a 
szeretni tanításra, és ennek elmaradhatatlan hátterére, a szeretésre teszitek a hangsúlyt. 
 Istent nem lehet 'levenni a lábáról' szertartásokkal! Isten csak ott, csak abban a 
lélekben tud élni, ahol, amelyikben békét teremthet. Isten békét csak annak tud adni, csak 
annak a szívében tud békét teremteni, aki komolyan elhatározza, hogy soha nem bánt senkit, 
hogy mindig megbocsát mindenkinek, és segít ott, ahol erre neki lehetőséget adnak. Ez a 
LÉNYEG! Minden más, a szentmise is, csak ESZKÖZ e cél eléréséhez!  
 Apostolokra van hát szüksége a világnak, és nem papokra. A kettő nagyon nem 
ugyanaz! Ha lesznek apostolok, akkor majd Én, Jézus, gondoskodom arról, hogy azokból kik 
legyenek papok. De ha nem lesznek apostolok közületek egyre többen, akkor semmi szükség 
a papokra! Nem a papok által lesznek az apostolok a földön, hanem az apostoli lelkületűekből 
választom ki Én, Jézus, azokat, akiket papi feladatokkal bízok meg.” 29/3017. 
 
„Nagyon fontos, hogy környezeted jól érezze magát közeledben, mert anyám Mária, csak 
azokkal a lelkekkel tud élő kapcsolatban maradni, akik az Ő anyai szeretetét igyekszenek 
megvalósítani ott, ahol élnek. A döntő mindig a szolgáló szeretet vállalása, amely csak az 
irgalmas megbocsátás talaján tud jó gyümölcsöket teremni. 
 'Inkább szeressétek ellenségeiteket', ez azt jelenti, hogy azokkal kell a 
legkedvesebbnek lenned, akikkel szemben ez neked a legnehezebb! Minden búcsújárás, 
minden ima, minden szentmise, ezt a célt kell, hogy szolgálja! 
 Velem, Jézussal csak az tud békében élni, aki mindenkivel békés életre törekszik. Az 
törekszik békés életre mindenkivel, aki minden rosszért jóval akar fizetni mindenkinek. Aki 
ezt teszi, az vállalja, hogy megvalósuljon életében e kijelentésem: 'Boldogok a békességben 
élők, mert őket Isten gyermekeinek hívják'!” 30/3105. 
 
„A vasárnap megszentelésének lényege a pihenés, kikapcsolódás, szellemi, lelki, testi 
felüdülés. A szentmisén való részvétel a ti Egyházatoknak egyik parancsa. Ez senkit nem 
kötelez mindenkor!  

Ha szíved parancsa, tehát lelkiismereted azt mondja benned, hogy a templomba-menés 
nem növeli, hanem akadályozza szíved szeretetének erősödését, akkor feltétlenül 
lelkiismereted hangját kell követned.  

Természetesen, ezt a döntésedet meg is kell tudnod okolnod, nehogy tévedés áldozatává 
válj! Csak azért, mert kívülről azt mondják neked, hogy köteles vagy vasárnap templomba 
menni, s benned belülről az a meggyőződés él, hogy ott szeretetlenül prédikálnak, 
tanításommal ellentétes tanokat akarnak rád kényszeríteni, pl. lelkiismereted ellenére 
engedelmességet követelnek tőled: ne mondd azt, amit gondolsz! Mondd azt, amit a hatalom 
mond! Tedd azt, amit mondanak, és ne azt tedd, amit Én, Jézus egyértelműen tanítok a 
szeretet szó tartalmaként, a soha senkinek nem ártást, a mindig mindenkinek megbocsátást, a 
szolgáló szeretés megvalósítását (János 13; 34), akkor magad ellen vétesz, ha mégis kiteszed 
magadat ilyen kísértéseknek! 

Ha még a szentáldozáshoz járulókból is olyan farizeusi légkör árad, amely nem épít, 
buzdít, vigasztal, hanem inkább rombol, kétségbe ejt és elkeserít, ilyen esetben még a római 
pápa sem kényszeríthet senkit a templomba-járásra!” 32/3364. 

 
„Az igaz, hogy a vasárnapi szentmise nem olyan esemény, amely minden esetben, tűzön-
vízen keresztül kötelez. Ami mindenkor kötelez, az nem valamilyen szertartás, hanem olyan 
magatartás, amelyet az a szeretet jár át, amelyre Én, Jézus, tanítottalak benneteket. Az ilyen 
szeretet mindig kötelez. Akkor is, ha ezért valakit megölnek! Annak az ÉLETNEK 
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megnyerése, amely a boldog örök élet, feltétlen feltétele annak az életnek elvesztése, amelyet 
mulandó földi életnek neveznek. 
 A szívedben élek! Hidd el, kimondhatatlanul szeretlek! Hidd el, az a szenvedés, 
amelyet mások rossz magatartása miatt át kell élned, ez az Én szenvedésem benned. 
Megosztom veled szenvedésemet, hogy majd meg tudjam osztani veled örökkön örökké 
örömömet is!” 34/3515. 
 
Katolikus létemre vehetek-e úrvacsorát? 
HANG: "Drága Gyermekem! 
 Nagyon természetes, hogy vehetsz úrvacsorát. A szentáldozás és az úrvacsora között 
az a különbség, hogy a katolikus tanítás szerint Én, Jézus, mindaddig jelen vagyok a 
szentostyában, amíg annak külleme ostyát mutat. A protestánsok úrvacsoráján pedig az 
úrvacsorázó hitétől függően vagyok jelen. 
 Meg kell mondjam neked, hogy magára az áldozóra, az úrvacsorázóra nézve, nincs 
különbség. Az, aki hitetlenül veszi magához az Oltáriszentséget, éppen úgy terméketlenül 
találkozott Velem, mint az, aki hitetlenül úrvacsorázott. Csak Nekem, Jézusnak nem mindegy! 
Sokkal súlyosabban vét az a katolikus, aki hitetlenül áldozik, mint az, aki hitetlenül 
úrvacsorázik. Igen, mert Én, Jézus, valóban jelen vagyok szentségi módon, titokzatos, de 
valós módon a szentostyában mindaddig, amíg az ostya. Az Én jelenlétemnek ez a formája 
csak akkor szűnik meg, ha az ostya, tehát a színek felbomlanak. 
 Úrvacsora után a megmaradt kenyeret nyugodtan el lehet fogyasztani, szét lehet 
osztani. A szentmise után a megmaradt szentostyát őrizni kell. Aki hitetlenül áldozik, az 
szentségtörést követ el. Aki hitetlenül úrvacsorázik, az nem követ el szentségtörést. 
 Nyugodtan úrvacsorázhatsz tehát, ha tudod, hogy a szentostyában az Én, a te Jézusod 
jelenléte állandó, míg az úrvacsorázáskor használt kenyérben nem állandó a szentségi 
jelenlétem. De afelől nyugodt lehet mindenki, hogy Én, Jézus, nagyon komolyan veszem azt, 
aki Engem komolyan vesz, tehát annak, aki komolyan hiszi jelenlétemet az úrvacsora 
vételekor, annak számára nem okozok csalódást! 
 Az is nagyon természetes, sőt, kívánatos, hogy ne menj olyan templomba, ahol nem 
vagy szívesen látott vendég. Bármely felekezethez tartozó prédikátor, ha Engem, Jézust, 
hirdet, ha az Általam elmondott és bemutatott szeretetről beszél, akkor nagyon érdemes 
meghallgatni őt! 
 Én, Jézus, nem teszek különbséget a különböző felekezetekhez tartozók között olyan 
értelemben, hogy milyen a hitvallásuk. Számomra a döntő az Isten- és az emberszeretet, tehát 
a két FŐPARANCS megélése. Ez a CÉL! Minden más: ESZKÖZ! 
 Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 34/3553. 
 
„Imáid, szentmiséid, életáldozatod, feltétlenül siettetik azt a folyamatot, amely által a tieid az 
Enyéim is lesznek!” 34/3578. 
 
„A Katolikus Egyház törvénye az, hogy vasárnaponként szentmisére kell menni. Az Én kívánságom 
az, hogy járuljatok szentáldozáshoz. A Katolikus Egyház abban azonos Velem e téren, hogy 
megköveteli húsvét táját, tehát évente legalább egyszer a szentáldozást. Én, Jézus, sem a napi, sem a 
heti, sem a havi szentáldozást nem követeltem meg. Nem is követelhettem meg, mivel közvetlenül 
földi életem befejezése előtt alapítottam az Oltáriszentséget. Ma sem követelem meg mindenkitől a 
napi, heti, havi szentáldozást. Akitől megkövetelem, annak közvetlenül ezt tudomására is hozom! 
Ilyen pl. a HANG médiumom is. 
 Ha valahol olyan pap tartja a szentmisét, amely szentmise inkább bosszantja a híveket, mint 
emeli, ott jobban teszi az, aki inkább otthon marad. Az Isten imádása nincs helyhez kötve. A 
vasárnapot meg lehet szentelni szentmise nélkül is: ' De elérkezik az óra, s már itt is van, amikor 



 8 

igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar. Az Isten 
lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn 4; 23-24)' 
 Tehát csak azoknak tudom ajánlani feltétlenül a vasárnapi szentmisét, akiket a miséző pap, vagy 
egyéb külső hatás nem botránkoztat meg, s ők sem botránkoztatják meg a többieket. Rendteremtés 
szándékával, rendteremtés céljából, semmiképpen se menj szentmisére!  
 3. Eretnek semmiképpen nem vagy, mert eretnek az, aki az Én tanításomból annyira hangsúlyoz 
valamit, hogy ezzel tanításom más tételét tagadja. 
 Szektának azt a társaságot szoktátok mondani, amely bizonyos külső okok miatt elkülönül a 
nagy egésztől Ilyen értelemben voltak az őskeresztények is egy zsidó szekta tagja. De ilyen 
értelemben a templomba járók is szekta tagjai, mert sokkal többen nem járnak templomba, mint 
járnak. Ilyen értelemben mindazokról lehet állítani, hogy szektások, akik 'kilógnak a sorból!' 
Nagyon természetes, hogy ilyen értelemben Én, Jézus is, zsidó szekta-tag voltam.  
 Az Engem képviselők egyházát a szekták éltetik és viszik előre mindaddig, amíg eretnekekké 
nem válnak, vagyis, amíg tanításomból valamit nem tagadnak! 
 A Katolikus Egyház nem eretnek egyház. Azért nem eretnek, mert nem vett el semmit az Én 
tanításomból. Viszont nagyon is hozzátett, s ezért nem kívánhat senkitől feltétlen engedelmességet. 
Bizony, a Katolikus Egyházat azok a Hozzám, Jézushoz hű engedetlenek viszik előbbre, aki nem 
hagyják el Egyházamat akkor sem, ha ebben az Egyházban a hatalmon levők tücsköt-békát 
mondanak rájuk. 
Nagyon szeretlek és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 37/3975. 
 
„Mindaddig, amíg vallási gyakorlataitok arra irányulnak, hogy Isten változzék meg veletek 
szemben, mondom, mindaddig nem fogjátok megtalálni szívetek igazi békéjét. Lehetnek 
ugyan időszakos 'jó időszakok', de ezek nem fogják biztosítani azt a békét, amelyet Én, Jézus, 
ígértem azoknak, akik Hozzám jönnek, hogy felvegyék az Én igámat. 
 Az én igám elsősorban egy olyan gondolkodás-átalakítás vállalása, amely bennetek 
okoz érdemi változást. Tehát nem az általatok nehézségnek látott dolgok fognak megváltozni, 
hanem látásotokban rá fogtok látni azokra az erőforrásokra, amelyek könnyíteni tudnak 
terheiteken. 
 Minden vallási gyakorlat ESZKÖZ! Eszköz arra, hogy bensőleg szabaddá váljatok 
körülményeitektől, családotoktól, de még önmagatoktól is! Minden vallási gyakorlat akkor 
válik babonává, ha nem a benső szabadság irányában teszi hitelessé számotokra a bennetek 
élő Isten Lelkét (2. Kor. 3;17). A babona az, amikor valaminek olyan erőt tulajdonítotok, 
amelyet annak Isten nem adott. A vallási gyakorlatok, lehet az imádság, szentmise, böjt, 
zarándoklat, stb., csak akkor nem babona, ha azt, aki ezeket gyakorolja, őt építi, buzdítja és 
vigasztalja. Ha nem ezt teszi, akkor babona, amely nem a HIT, hanem a HISZÉKENYSÉG 
alapján áll, és nem boldogít, hanem ehelyett bódít!” 38/4065. 
 
„A pozitív parancsok, s ilyen a vasárnap megszentelése is, nem mindig kötelezőek. A 
beteggondozástól a munkahelyi szolgálatban levésig széles az a skála, amely felment a 
vasárnapi szentmisén való részvételtől. Itt mindig az a döntő, hogy egész lényednek, emberi 
kapcsolataidnak mi az előnyösebb Isten szemében. Ezt lelkiismeretedből is kihallhatod, s nem 
kell hozzá külön törvénykönyv.” 39/4227. 
 
„Az elhunytak sorsa legtöbbször azért marad rejtett a földön maradottak számára, hogy 
halottaikra emlékezve imával, szentmisével és egyéb áldozatvállalásokkal tovább ápolják 
szívükben a szeretetet.” 40/4293. 
 
„Egy szentmise nem kevesebb, mint sok szentmise, sok szentmise nem több mint egy 
szentmise! A szentmise értéke nem darabszámától függ! Akár szentmise alatt, akár azon 
kívül, azok, akiket imáidban Isten elé viszel, akkor örülnek igazán, ha ez neked szívbékét 
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eredményez. Nem a sok ima önmagában, hanem az ima hatására növekvő szeretet teszi 
szebbé a világot. 
 Anyám, Mária mindenütt, ahol megjelenik, imára szólít fel benneteket. De nem az 
imamalmokat akarja szaporítani, hanem úgy gondolja, hogy azok, akik valóban imádkoznak, 
tehát lelküket Istenhez, a Szeretethez emelik, maguk is egyre jobban szeretetté tudnak válni. 
Ez a szeretetsugárzás teheti szebbé mindannyitok életét.” 42/4523. 
 

Papjaink aktivitása nagyon visszaesett! 
3. „Ez egy természetes folyamat, és csak akkor fordul meg, ha egyházatok képes lesz 

megújulni, vagyis nem tekintélyelv alapján büntetni és jutalmazni, hanem minden embert 
szeretve szolgálni. Az a kiábrándító tendencia, hogy egy nyugdíjas vagy ahhoz közelítő korú 
papnak van tízegynéhány faluja, annak teljes adminisztrációjával, a szentmisére pedig 
alkalmanként beül öt-hat idős ember, ez önmagáért beszél. Az érdeklődés a templom iránt 
csupán akkor fokozódik rövid időre, amikor keresztelés, bérmálás, temetés vagy esküvő van 
kilátásban, hogy érvényes pecsétet szerezzenek a hívek iránytalan életükre. Tudomásul 
kellene venni azt a tényt, hogy nem lehet nyájat gyűjteni kinevezéssel, csak olyan hiteles 
élettel, ahol a tanítás és annak megélése nem válaszható el egymástól! Egy hierarchikus 
rendszerben ez csak nagyon keveseknek, a szentjeimnek sikerül, akiknek a gyermekeim 
szolgálata fontosabb minden előírásnál.” 43/4763. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


