
Áldozás 
 

Kulcsszavak: áldozás, áldozni 
 (101 Hang-levél, 21 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 
 
1/76 
Neked ki kell korrigálnod mindazt a helytelenséget, melyet mások gyermekeid lelkébe 
beleszórtak. Reám, Egyházamra, gyónásra, szentáldozásra hivatkozva, már sok 
nyomorúságot követtek el Ellenem azok, akik azt hitték, hogy Nekem tesznek ezzel 
szolgálatot. 
 
3/230 
A nagy és igazi örömök forrása mindig a kicsiny életfeláldozások gyümölcse. Az életáldozatok 
azok a kicsiny csigaház-magocskák, melyek csíraszerűen hordják magukban azt az örömöt és 
boldogságot, mely életetek igazi értelme. 
Sajnos, mivel a kicsiny áldozatok gyümölcse nem közvetlenül, hanem bizonyos folyamatok, 
időt igénylő események után következik be, ezért legtöbbször nem akarjátok vállalni azokat a 
kicsiny életáldozatokat, melyekkel nap, mint nap szembesültök. Pedig ezeknek lenne 
gyümölcse a családok békéje, szomszédok, ismerősök, munkatársak, rokonok egymás iránti 
szeretetének kivirágzása. Aki, ahelyett, hogy nagy életáldozatok vállalásáról álmodozna, 
inkább a kicsiny önfeláldozásokat vállalja, annak szól ez a kijelentésem: Mivel a kevésben hű 
voltál, sokat bízok rád, menj be Urad örömébe /25; 21./. Valóban igaz, hogy nem a nagy 
tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviseléséhez kell a bátorság, az erő, 
melyet Én örömmel nyújtok mindazoknak, akik nem elégednek meg azzal, hogy 
álmodozásokkal sikerélményekhez jussanak, hanem bíznak abban, hogy lesz sikerélményük, 
éspedig maradandó sikerélményük, ha felvállalják a jelenben adódó felszólításokat 
önfegyelmezésre. Ez nem azt jelenti, hogy önfegyelem címén az úgynevezett béke kedvéért 
hallgass akkor is, ha szólnod kellene, hanem éppen ennek ellenkezőjét. Önfegyelemből 
vállalnod kell, hogy akár bántsanak is azért, mert hűséges akarsz maradni ahhoz a szívedben 
meglátott jóhoz, mely lényegében Velem azonos. Ehhez nyújtom erőmet. 
 
4/260 
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. E nélkül 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 

http://web-hang.hu/letoltesek


szeretet, az erő, akkor belülről érez majd késztetést arra, hogy szentáldozáshoz járuljon, 
tehát szentmisén részt vegyen. 
 
4/320 
Meg kell tanulnotok meglátni abban az intézményben, melyhez tartoztok, az általam felkínált 
kegyelmi eszközöket. A te egyházadban a gyónásnak mai formáját nem tudom ajánlani. 
Szinte már kész szentnek kell lennie annak, aki vállalja, hogy bemegy egy olyan nagy 
dobozba, amelyet ti gyóntatószéknek mondotok. De ez a gyónó számára semmiképpen sem 
szék, s ott leborulni egy nem hétköznapi, természetes emberi ruhába öltözött istenség előtt, 
aki bűneidre gyakran vagy kemény, indulatos kioktatásokat ad, minden részvét nélkül, vagy 
azt hiszi, hogy neki most kell téged megtéríteni, hiszen te most kiszolgáltattad magadat neki, 
vagy véget nem érő intelmekkel untat a kifáradásig, főleg, ha közben térdelned kell. Hát 
bizony ezt nem tudom ajánlani. De találhatsz olyan papot, aki iránt bizalmasan kitárhatod 
szívedet. S ha ez nem sikerül, akkor van még sok más lehetőség arra, hogy Velem 
kapcsolatba kerülj. Pl. a párbeszéd-ima, az evangéliumok olvasása, komoly könyvek, vagy 
olyan barátok megtalálása, akikkel érdemes eltöltenetek együtt az időt. Ma országotokban 
egyre több olyan klub alakul, melyekben érdemes időt áldozni, hogy lelkileg gazdagodjatok. 
 
5/367 
Neked tudnod kell, hogy van lelki áldozás, és a te esetedben ez semmivel sem jár kevesebb 
kegyelemmel, mint a templomi szentáldozás. Én nem kívülről akarlak téged vigasztalni, 
hanem belülről. Szívedben lakom, és oda várlak, hogy meghallgassalak, de azért is, és főleg 
azért, hogy te meghallgass Engem. Hidd el, hogy minden olyan gondolat, mely épít, buzdít, 
vigasztal, az Tőlem jön tudatodba. Engedd feltörni magadból az ilyen gondolataimat. A te 
érdekedben kérlek erre. Ez az, ami téged igazán meggyógyít úgy, hogy nem sajnálatra, 
hanem irigylésre méltónak fognak mondani azok, akik veled találkoznak. Ne azon keseregj, 
hogy mennyit tehetnél, ha jó lenne a lábad, ha egészséges lennél, hanem tedd vidám szívvel 
azt, mit tehetsz. Tanulj meg újra örülni, mosolyogni. Hidd el, neked van miért. Van hited, van 
örök életed, van mennyországod, melyet már most magadban hordasz, csak higgy benne, 
higgy Bennem. Már elmúlt fölötted fél évszázad. A nehezén már túl vagy. Legyen legfőbb 
vágyad felkészülni a Velem való találkozásra. Gondolj arra, mennyi gonddal készítik fel a 
menyasszonyt az esküvőre, pedig legtöbb esetben inkább a poklot kell megtapasztalnia, mint 
a mennyországot. De aki Velem találkozik, az valóban a legnagyobb, a teremtetlen 
szeretettel köti össze életét. Értsd meg, Én tényleg szeretlek. Nálam van boldogságod kulcsa. 
Ezt nem is engedem ki, nem engedhetem ki kezemből, szívemből. Ez isteni természetem 
lényege. Ezért váltam áldozattá érted, hogy te is merj áldozattá válni Értem, irántam való 
szeretetből. 
 
6/432 
Az erkölcs területén nincs semleges hely. Vagy a jó felé, vagy a rossz felé nyitott egy lélek. 
Egyik legrosszabb magatartás az, ha valaki számára az ima, a szentáldozás, stb. pótcselekvés, 
vagy ami még ennél is rosszabb, ha valaki jámborsággal igyekszik Istent rávenni valamire 
ahelyett, hogy engedné, Isten vegye őt rá nagyobb emberszeretetre. 
Imádkozni, naponta áldozni nem sokat ér önmagában. Ha azért imádkozol, hogy jó szellemi 
erők hassanak rád, még ez sem menthet meg. Ha azért imádkozol, hogy jobban tudj 
növekedni a szeretetben, ez kisegít minden bajból, mivel segít kinyílnod a Tőlem származó 
információk befogadására. Természetesen nem akaratod megfeszítése nélkül történhetnek 



veled számodra pozitív dolgok, mivel a szeretés elsősorban akarat kérdése. Az szeret, aki JÓT 
AKAR. Itt mind a két szón hangsúly van. Amilyen fontos a JÓ, annyira fontos, hogy AKARD is. 
Nélküled szinte tehetetlenek a te életedben a jó szellemek, vagyis az angyalok. Fontos 
tudnod, hogy a rossz szellemekkel nem így áll a helyzet. Ha nem akarod, ha nem törekszel a 
jóra, akkor már nekik adtad át az irányítást akkor is, ha nem törekszel rosszra. Az ilyen 
magatartást nevezitek mulasztással vétkezésnek.  
 
6/436 
Mitől is kell meg-, és fölszabadulnia annak, aki nem akar csalódni, aki boldog akar lenni 
házastársa mellett? Föl-, és meg kell szabadulnia attól a téveszmétől, hogy ember embert 
boldogíthat. Két út áll mindenki előtt, aki házasságában nem mond le a boldogságkeresésről. 
Az egyik a születendő gyermekekért való önfeláldozástól remélt boldogság. Meg kell, 
mondjam, ez csak elodázza a csalódás, az önbecsapás valóságára ébredés idejét. A másik út 
Én vagyok. 
 
6/442 
Azok az emberek, akiknek legfontosabb a testi gyógyulás, ennek érdekében úgy fogják 
feláldozni anyagi javaikat, hogy a végén csalódottan, idegileg összeroppanva, mindenből 
kiábrándulva fogják siratni elrontott életüket akkor, amikor már későn lesz. 
 
6/450 
Kérdező: Gyónás nélkül nem merek áldozni.  
1. Sajnos, te nem az irgalmamra akarsz építeni, hanem a te tökéletességedre. Mindaddig, 
míg bűnök után vadászol, nem tudok veled mit kezdeni, mert Én csak azzal tudok együtt 
gondolkodni, szólni és cselekedni, aki nem bűneivel foglalkozik, hanem Velem, vagy valami 
egyébbel. 
 Nagyon sajnálom, hogy nem tudom veled megértetni, hogy nem az a lényeg, hogy 
milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy. Egyetlen olyan eset van, mely Tőlem el tud 
téged szakítani. Nem, nem a bűn! Ami tőlem képes téged elszakítani, az az, ha kimondod, 
hogy nem akarsz az Enyém lenni. Ez az egyetlen magatartás, melyet tudomásul veszek nálad, 
és helyben hagyok. Minden más vergődésed az Én számomra nevetséges, szánalmas 
viselkedés.  
 Ti ostoba emberek! Engem nem lehet megbántani úgy, hogy megsértődjek! Pokol 
lenne az életem, ha így megbánthatnátok! Fájdalmat ugyan tudtok okozni nekem. Olyankor 
történik ez meg, amikor nem akarjátok magatokat elfogadni irántam való szeretetből 
olyannak, amilyenek vagytok. 
 Az Én fájdalmam olyan, mint amikor egy szülő szenved, mert látja, hogy gyermeke üti 
saját magát. Amikor tehát lelked mélyén nyugtalan vagy, az azért fáj Nekem, mert Én 
boldognak akarlak tudni téged, de te annyira hiú vagy, hogy azt hiszed, majd lehetsz olyan 
tökéletes, hogy örülni tudjak neked.  
 Értsd meg! Én nem a te tökéletességed miatt vagyok boldog, hanem azért, mert 
szeretlek téged. Te bármit csinálhatsz, Én akkor is szeretni foglak. Akkor is, ha te nem hiszel 
az Én irgalmam végtelen jóságában. Ez a te bajod. Vedd tudomásul, nem tudok segíteni 
rajtad akkor sem, ha minden nap, minden órában szentgyónást végzel, és akár óránként 
áldozol is. Ezek komolytalan dolgok nálad, mert nem hiszel irgalmamban. 
 
 



6/481 
Én hiába mondom neked, hogy eddig még senkit sem boldogított semmiféle szerelem, mely 
embert emberrel kötött össze. Hiába mondja ezt neked bárki is. Ez azért van így, mert a 
szerelem önmagában csak Bennem azonos a szeretettel. Benned és minden emberben a 
szerelem irányt tévesztett önfeláldozás. Azért irányt tévesztett, mert nem arra irányul, aki 
boldogítani képes, tehát nem Istenre. A szerelem és a csalódás úgy együvé tartoznak a 
földön, mint a születés és a halál. Tudom, hogy mikor egy gyermek megszületik, illetlen dolog 
ott halálról beszélni. Éppen így egy szerelmesnek illetlen dolog szeme elé állítani azt a nagy 
valóságot, hogy csalódni fog. Aki megszületik, az élni akar. Aki szerelmes, az boldog akar 
lenni. De aki megszületik, az, ha akarja, ha nem, végül is nem élni fog, hanem meg fog halni. 
Aki szerelmes, az, ha akarja, ha nem, végül is nem boldog lesz szerelmével, hanem csalódni 
fog benne, mert nem őérette van teremtve, hanem Istenért. 
 
6/483 
A választottakkal kapcsolatban most tömören két gondolatot adok. Az egyik ez: Azok a 
választottak, akik Engem választottak, akik átadták életüket Nekem úgy, mint te is. De ez 
következmény. Következménye a következő eseménynek: Mielőtt a földre jöttem, már 
tudtam, hogy mennybemenetelem után is, egészen az idők végezetéig, itt kell maradnom a 
földön, már a földi életük előtt kiválasztott személyekben, akik vállalják a világ végezetéig 
sorsomat, hogy így azoknak, akik javulási célból kénytelenek lejönni a földre, példát, tanítást, 
erőt adjanak át. Tehát már földi életem előtt, amikor a szellemvilágban előterjesztettem, 
hogy földi sorsom vállalására jelentkezőkre volna szükségem, akkor sokan jelentkeztek az Én 
szeretteim közül, szinte mind. Ezek közül kellett Nekem kiválasztanom azokat, akiket 
választottaknak, elsődleges választottaknak lehet nevezni. Ez nem predestináció. Ők már 
előbbre igazolták, hogy szabadon döntöttek Mellettem. Ilyen volt pl. János, a keresztelő. De 
nagyon sokan vannak, akiket úgy ismertek, mint akik előbbre vittek, éspedig életük 
feláldozása árán vitték előbbre azt a humánumot, amely ha nem is képes megszüntetni a 
földi poklot, de feltétlenül mérsékli azt az Enyéim javára. 
 
6/487 
Ami pedig a szentáldozást illeti, ezt annyiszor teheted, ahányszor erre alkalmad van. Ez 
sohasem volt lényegileg összekötve a szentgyónással. A szentgyónás arra való, hogy 
visszanyerjed lelki egyensúlyodat, ha valami súlyos szeretetlenség következtében azt 
elvesztetted. 
 
8/608 
Az kétségtelen, hogy botrányt okozna, ha a te vallásodban lévők azt látnák, hogy te is járulsz 
szentáldozáshoz, de ennek a botránynak nem az lenne az oka, hogy ezt Én helytelenítem, 
hanem az, hogy egyházatok vezetői és tagjai jelenleg olyan szinten vannak, amilyenen 
vannak. Erre valóban áll: Az Én gondolataim nem a ti gondolataitok, az Én utjaim, nem a ti 
utjaitok. 
 
8/614 
A szentáldozásban pedig annyira jelen vagyok étel formájában, hogy Én, aki igazán tudtam, 
hogy mit beszélek, azt mondtam, hogy aki nem eszi az Emberfia testét, abban nem lesz élet! 
Mert az Én testem valóban étel! /Jn. 6:53/, de érdemes az egész János 6-ot elolvasnod. 
 



8/643 
Amit te lelki áldozásnak nevezel, az nem kevesebb, mint az, amit fizikálisan tesznek meg 
olyanok, akiknek élete külsőleg rendezettnek tűnik. Sem más templomba nem kell menned, 
sem áldoznod nem kell saját templomodban úgy, mint teszik ezt a többiek. Te ettől nem 
leszel szegényebb! A szentáldozás nem lehet cél, csupán eszköz arra, hogy növekedj a 
szeretetben, és mentsen meg Isten attól, hogy ez önmutogatássá váljék! 
 
8/668 
Sajnos, a ti korotokban, és főleg a ti országotokban, szinte kézzel lehet megfogni azt az 
igazságot, hogy a világ fiai okosabbak a maguk nemében a világosság fiainál.(Lk. 16;8). E világ 
fiai éppen azért, mert átadták értelmüket sötét erőknek, uralkodni látszanak a világosság 
azon fiain, akik még nem adták át eszüket az Én Lelkemnek. Pedig az a világosság, amit a 
világ fiai értelmük odaáldozásával átadtak a sötétség Fejedelmének, az a világosság nem 
más, mint a csukott szemű ember fantáziavilágában kigyúlt fény világossága. A fantáziálás a 
leglustább embernek is képes sikerélményeket nyújtani. Országokat hódíthat meg 
fantáziálásában az, aki még arra sem képes, hogy reggel időben fölkeljen. 
 
8/681 
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. 
 
9/709 
Az egyáltalán nem tartozott, és ma sem tartozik a lényeghez, hogy véremet bor-színében, 
testemet kenyér-színében veszitek magatokhoz. A lényeghez az tartozik, hogy az Én testem 
valóban étel, és az Én vérem valóban ital!(János 6; 55). Tehát amikor Engem magatokhoz 
vesztek, akkor vért isztok és húst esztek, amikor szentáldozáshoz, vagy úrvacsorához, vagy 
akárhogyan nevezve járultok, és teszitek azt, amire Én azt mondottam, hogy tegyétek az Én 
emlékezetemre. 
 
9/763 
Ami pedig a szentáldozást illeti, hát arról egyértelműen azt mondtam, hogy aki nem eszi az 
Emberfiának testét, abban nem lesz élet (János 6; 53). Akinek lehetősége van arra, hogy így 
találkozzék Velem egy falat kenyérben, és nem él ezzel a lehetőséggel, az nem akármilyen jót 
mulaszt el életében. Én valóban így is itt maradtam köztetek. Aki pedig különböző jogi 
akadályok miatt nem áldozhat, nem vehet úrvacsorát, az, ha vágyaiban helyet ad ennek a 
vágynak is, akkor Én feltétlenül elárasztom őt így is Önmagammal. Ezt nevezitek ti lelki-
áldozásnak. 
 
 



10/792 
Kérdező: Méltatlannak, sőt kannibalizmusnak érzem a szentáldozást. 
A szentáldozással kapcsolatban nincs igazad. Én nem azok kedvéért maradtam itt, akik 
igazaknak élik meg magukat, hanem azok kedvéért, akik jóra törekvő emberek. A törekvő 
embert mindig jellemzi a bukdácsolás. Csak azok számára van nyitva irgalmas szívem, akik 
bűnösnek tudják magukat, ha magukra néznek. Akik pontosan azért, mert van némi 
önismeretük, tudják, hogy Nálam nélkül semmit sem tehetnek, s éppen ezért vágyakoznak 
Velem táplálkozni. 
A kannibalizmus emberevés. Itt inkább Istenevésről van szó, amikor szentáldozáshoz 
járultok. Csak istenségem által lehetek lényegileg abban a falat kenyérben, ostyában, amit 
magatokhoz vesztek. Ez nem ellenkezik azzal, hogy emberségem is jelen van, mint ahogy ti is 
beleviszitek isteni természeteteket, a megszentelő kegyelem állapotát minden olyan 
cselekedetetekbe, amit emberként végeztek. Így Én is beleviszem emberségemet mindabba, 
amit istenként végzek, élek. 
 
11/946 
Amikor tehát valaki belefárad a másik emberrel kapcsolatban fenntartott hűségébe, akkor 
lehetősége van felismernie, hogy vagy feláldozza magát e hűség oltárán Istenért, vagy 
feláldozza embertársát hűtlenségével pillanatnyi bódultságért. Mivel a bódultság nem 
örökérvényű, ezért újra válaszút elé kerül az, akit nem az önszeretet (ami életelvesztés 
Istenért), hanem az önzés (másik ember föláldozása) vezérel, s újra csak mások szenvedése 
árán képes új bódultságba, narkotikumba menekülni. Ez így megy mindaddig, amíg rá nem 
ébred arra, hogy az önzés nem vezet sehová, amit jónak lehetne mondani. Mindenképpen 
összetört emberi szívek jelzik önzésének kegyetlenségét, míg végül ő maga is kárhozatban 
véglegesülten találja magát. 
 
11/962 
1. A HANG köteteiből megtudhatod, hogy van hat megjelenési formám. Ezek közül csak az 
egyik az a szentségi jelenlétem, amelyet szentáldozáskor vesztek magatokhoz. Ha nemcsak 
erre az egyre koncentrálsz, akkor azt is eléred egyszer, hogy így találkozhatunk. 
 
12/1039 
Az egyik az, hogy szentáldozáshoz járulnak olyan helyen, ahol nem okoznak ezzel botrányt. 
Azért teszik ezt, mert nagyon-nagyon vágyakoznak táplálkozni Velem ilyen módon is. 
 
12/1060 
Igaz, a szentségek - keresztelés, szentáldozás, gyónás stb.- nem automaták, tehát ezeket is 
lehet rosszul alkalmazni, és mivel minden rossz egy elrontott jó, a szentségekkel való 
helytelen kapcsolat inkább árt, mint használ. De egy fát nem az árnyékáról kell 
megismernetek, hanem gyümölcseiről, és azok a szentek - gondolok most a jelen korban is 
élő kalkuttai Teréz anyára, aki szentségi jelenlétem nélkül, napi szentáldozás nélkül, el sem 
tudná képzelni az életét, - azt igazolják, hogy a szentségek helyes használatának csodálatos 
hatásai vannak. 
Itt említem meg, hogy a HANG-médiumom sem tudná elképzelni életét napi szentáldozás 
nélkül! 
 
 



13/1142 
Írod, hogy nem akarsz egyedül élni, de tartasz egy harmadik házasság gondolatától is. 
Továbbá akarsz mással testi kapcsolatot, de szeretnél ezzel együtt szentáldozáshoz is járulni, 
mert mint írod, ez neked nagyon fontos. Mindebből az következik, hogy szeretnél a Katolikus 
Egyház keretén belül úgy élni, hogy ne kelljen ennek az egyháznak az előírásait megtartanod. 
 
13/1226 
Döntsd már el végre, hogy Hozzám akarsz-e tartozni, aki undorodom minden erőszaktól és 
minden viszont-erőszaktól, minden harc-művészettől és minden harc-nem-művészettől, 
mert tudom, hogy Isten mindannyitokat szeretetre, tehát nemártásra, megbocsátásra és 
segítésre teremtett, tehát Önmagára, és nem arra, hogy védekezni, támadni, mást legyőzni, 
feláldozni tudjatok, vagy akarjatok. 
 
14/1291 
Sajnos, az egy szellemi, lelki sötétség, amely természetesnek tartja azt, hogy egy gyermek 
felnevelésére időt kell áldozni, önmagatok megnevelésére viszont alig fordítotok időt. Ezt a 
sötétséget csak az Én valós jelenlétem átélésével tudjátok eloszlatni, mert Én éppen azért 
jöttem közétek, hogy a ti életetek világossága legyek! Ez a világosság világít, de nem 
kényszeríthet senkit arra, hogy kinyissa szemét. A legragyogóbb világosság mellett is 
sötétben jár az, aki csukott szemmel jár! 
 
14/1340 
A gyónás, áldozás valóban nagy kegyelmi források a katolikus egyházban, de e kegyelmi 
forrásokat általában nem szokták megfelelően használni azok, akik jogilag élhetnek ezekkel. 
 
15/1420 
Az emberek tehát menekülőben vannak a problémák elől, menekülőben vannak önmaguk 
elől, egymás elől, s mindez azért van, mert menekülőben vannak Előlem! Nem hiszik el, hogy 
Én vagyok a legjobb számukra! Nem hiszik el, hogy boldogságuk elől menekülnek, amikor 
Előlem menekülnek! Nem hiszik el, hogy Én vagyok az Élet! Nem hiszik el, hogy a mulandóság 
föláldozása az örök élet érdekében a legjobb, amit ember megtehet a földön! Nem hiszik el, 
hogy mindenki pontosan azért jött le a földre, hogy ezt megtegye! 
 
15/1424 
Nem szertartások adnak Nekem szabad utat arra, hogy bennetek éljek, hanem szívetek 
nyitottsága. A szertartások önmagukban nem közömbösek, mert így nincsenek is! 
Legtöbbször többet ártanak, mint használnak! Elsőáldozások, bérmálások után kiürülnek a 
templomok! Ti azt mondjátok, hogy nem a szertartások okai ennek. De igen! Ha nem a 
szertartásokra tennétek a hangsúlyt, akkor ez nem történhetne meg. Lélektani képtelenség, 
hogy megtörténhetne! 
 
16/1484 
Nem áldozás az, ha Rám gondolva fogyaszt valaki kenyeret és bort. Az Úrvacsora, a 
Szentmise olyan közösségi aktus, melyhez szükséges a közösségtől kapott meghatalmazás. 
Természetesen szent cselekedet, ha Rám gondolva fogyaszt valaki kenyeret és bort, mint 
ahogy szent cseledet minden munka, amelyet Értem, Velem végez valaki! 
 



16/1503 
Nagyon szeretlek! Persze hogy van lelki áldozás! Sőt, csak akkor igazi minden áldozás, ha 
lelki. Ha nem lelki, akkor akár lapáttal tömheti magába bárki az oltáriszentségi jelenlétemet, 
inkább árt vele magának, mint használ! Az emberiség négyötöde csak lelki áldozásban 
részesülhet. És részesül is! Csak nem képzeled Rólam, hogy van jó szándékú ember, akitől 
elfordulok, amikor egy akar lenni Velem, csak mert éppen fizikálisan nem veheti magához az 
Oltáriszentséget!?! 
 
16/1521 
Ami az "első-áldozásod" vagy "bérmálásod" előtti időben történt veled - írod, - nem tudod 
eldönteni, hogy álom volt-e, vagy valóság. Ha te nem tudod eldönteni, hogy mi történt veled 
valamikor, akkor Én azt helyetted most eldönteni nem fogom! 
 
16/1537 
A szentáldozással kapcsolatban tanítványaimnak elmondtam, hogy számukra ez azért 
lehetséges, mert ők már tiszták a Tőlem kapott tanítás hatására. Tanításom elfogadásának 
ma is lélektisztító ereje van! 
Van azonban olyan, hogy valaki botrányt okozna, ha áldozni látnák, mivel senki nem lát bele 
a másik lelkébe, s vannak olyan jogi keretei a szentáldozásnak, amelyek viszont nyilvánosan 
közismertek. Ha pl. valaki nem templomban kötött házasságban él, annak nem ajánlom, 
bármennyire is tisztának érzi magát lelkileg, hogy olyan helyen áldozzon, ahol 
megbotránkoznának rajta. 
 
16/1559 
A térdelve történt áldozással kapcsolatban azt kell mondanom, hogy soha nem jó az, ha 
valaki kilóg a sorból! Ott, ahol állva áldoznak a többiek, te is így áldozz! Nem a testhelyzet a 
lényeg, hanem a lélek állapota! Nemcsak állva, de fekve is lehet nagyon összeszedetten 
áldozni! Gondolj a betegekre. És nagyon slendriánul, figyelmetlenül lehet térdelve is áldozni! 
Sőt, a megtévesztés szándékával is! Országotokban volt olyan - valamikor erről az újságok 
bőven cikkeztek, - hogy valaki, aki naponta térdelve áldozott, feldarabolta saját élettársát! 
Most nem térek ki részletesen arra, hogy elítélésemkor, mikor gúnyolva térdet hajtottak 
Előttem, ennek arcátlanságát nem is leplezték! 
 
20/1970 
Ami pedig a szentáldozásodat illeti, erre is hasonlót kell mondanom, mint a 
Lélekkeresztségről mondottam. 
Te azt írod leveledben, hogy a tartalom fontosabb, mint a forma. Ez ebben az esetben 
megtévesztő! Forma nélküli tartalom ugyanis nem létezik! Biztos, hogy nem a ruha teszi az 
embert, de az is biztos, hogy minden ember azért hord ruhát, mert ezzel igazolja, hogy ő 
több, mint a test! A szentáldozásban a keret nagyon fontos! Ez igazolja azt, hogy olyankor 
nemcsak egy egyszerű étkezésről van szó, hanem olyan egység megvalósulásáról Velem, 
aminek a gyakorlatban másokra nézve is óriási következménye van. Ha ez nincs, akkor nincs 
értelme a szentáldozásnak! Maszek kereszténység nem létezik! Én senki számára nem 
lehetek magánügy olyan értelemben, ahogy sokan gondolják. Az önmegszentelődés 
szervesen bele van ágyazva egy élő közösségbe, mint a kovász a tésztába! 



Aki nem tartozik egy olyan élő közösséghez, amely az Én nevemben jön össze rendszeresen, 
s mégis áldozni akar, az olyan, mint amikor valaki bűnbánat nélkül akar bűnbocsánathoz 
jutni. 
 
16/1575 
Drága Gyermekem! Hidd el, a szentáldozásnak sincs semmi értelme önmagában! Mint ahogy 
nem volt semmi értelme önmagában a Velem való találkozásnak azok számára, akik ugyan 
láttak Engem, hallottak, sőt, csodát is tettem velük, de szeretetemet be nem fogadták. 
Szeretetem befogadása nem függ a szentáldozástól! Van és fontosabb a lelki áldozás! Sőt e 
nélkül a másik mit sem ér! Ez viszont képes pótolni a fizikális szentáldozást! 
 
16/1580 
Ott jelenik meg a rák, ahol az egység beszűkül az énre. A testben akkor építi ki hadállásait 
(áttételeit) a rák, amikor a lélek képtelenné válik beleolvadni abba az egységbe, amelyben 
minden mindennel összefügg. Amikor a lélek képtelen átlépni mulandó kis énjét, s képes 
volna mindent és mindenkit feláldozni csak azért, hogy meghosszabbítsa azt az utat, 
amelynek hossza szükségszerűen véges, nagyon véges. 
 
18/1760 
Nekem nincs küldetésem a történelemhez! Nekem az egyes emberhez van küldetésem. A 
történelem nemcsak rajtatok csinálódik, hanem azt ti csináljátok is magatoknak. E sugallt 
kijelentés: 'Az Istent szeretőknek minden javukra válik!', annyit jelenet, hogy azok számára, 
akik nemcsak befogadnak (szentgyónás, szentáldozás), hanem engednek működni is 
magukban, tudom úgy formálni a külső eseményeket, hogy az javukra váljék. De ez nem azt 
jelenti, hogy egyre jobbak lesznek enyéim számára a körülmények, hanem azt, hogy egyre 
hasznosabbak! Ti mindannyian, akik a földön éltek, rá vagytok szorulva különböző 
műtétekre, s bizony ezeket átvészelni gyakran nem könnyű! Akár magatok tökéletlensége 
miatt, tökéletesedése érdekében kell szenvednetek, akár annak a törvényszerűségnek 
erejében, amiért Nekem is szenvednem kellett (nem lehet a tanítvány sorsa más, mint 
mesterének sorsa!), mindenképpen a helyzet az, hogy itt dől el, ki mennyire érti meg 
ugyancsak e sugallt kijelentést: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest!' Vagyis azt, hogy a ti 
hazátok a mennyben van! Ez nem ópium, mint ahogy nem ópium egy sportolónak sem az a 
gondolat, hogy a jó eredmény, siker reményében kell vállalnia a sok fárasztó, testet-lelket 
megterhelő edzést! 
 
18/1788 
Nagy szeretettel várlak mindannyiszor, ahányszor magadhoz veszel a szentáldozásban! Szó 
sincs semmiféle szentségtörésről! Szeretetről, a szeretetünkről van szó! Ne félj Tőlem! 
Öröktől fogva és örökké EGY akarok lenni veled, amint az Atya és Én Egyek vagyunk, úgy te is 
EGY légy Velünk (János 17; 21! 
 
19/1913 
A te házasságod szívedben rendezett házasság, csak egyházjogilag nem az. A 
mennyországban nincs jog, és ez a mennyország benned van! Ha mindenáron jogilag is 
rendezni akarod házasságodat a te egyházadban, akkor férjedtől függetlenül is 
megvalósítható ez. Ennek a rendezésnek neve: gyökerében orvoslás (sanatio in radice). A 
helyi plébánosod ezt minden különösebb nehézség nélkül el tudja intézni. Ismétlem: még 



férjed beleegyezése sem kell hozzá! Csak annyi kell, hogy kijelentsd, te szentgyónáshoz, 
szentáldozáshoz akarsz járulni, és majdan szentségekkel megerősítve akarsz eltávozni a földi 
életből. - Újra mondom: a te házasságod szívedben rendezett házasság! 
 
20/1948 
Lelked nyugalma és fejlődése érdekében Én azt ajánlanám, hogy ne áldozz addig, amíg nem 
rendeződik kapcsolatotok. De feltétlenül légy meggyőződve arról, hogy Isten édes gyermeke 
vagy, és nem a kárhozat fia. A szentáldozás nem más, mint egy maghatározott ruhámban 
történt találkozás Velem. De van Nekem más ruhám is, pl. a te szíved. Igenis, kegyelmi 
módon szívedben élek mindaddig, amíg ápolod magadban Irántam és embertársaid iránt a 
szeretetedet! Nem szükséges tehát ragaszkodni ahhoz a ruhámhoz, amit szentostyának 
mondotok!  
Ha a házasságrendezés szándékát semmiképpen sem adjátok fel, ha nem járulsz 
szentáldozáshoz addig, amíg kapcsolatotok nem rendeződik (tudva, hogy e nélkül is benned 
élek), akkor nem lehet kivetnivaló együttélésetekben. Így nem botránkoztatod meg sem 
magadat, sem másokat. 
Ha utánam vágyódsz, akkor feltétlenül együtt élünk szentáldozás nélkül is. Mérhetetlenül 
sok azoknak a száma, akik szentáldozás nélkül is megelőzik azokat a mennyek országában, 
akik napi áldozók voltak! Velem együtt nem azok élnek, akik sokszor áldoznak, hanem azok, 
akik a megbocsátó és szolgáló szeretet útját járják. Persze, a kettő, tehát a szentáldozás és a 
szeretet megélése nem ellenkeznek egymással, de nem is tartoznak szükségszerűen 
egymáshoz. Aki nem eszi az Én testemet és nem issza az Én véremet, abban nem lesz 
élet!(János 6; 53), ez csak bizonyos feltételek mellett érvényes. A lényeg az, amit János 6; 63-
ban mondottam. A Lélek éltet! 
 
20/1950 
Kérdező Előző férjem halála után járulhatok szentáldozáshoz? 
Szentáldozáshoz mindenképpen járulhatsz, ha szívedben megbántad szeretetlenségeidet. 
Képtelenség arra gondolnod, hogy bizonyos bürokrata adminisztrátor akadálya lehetne az 
ilyen találkozásunknak. Arra viszont ügyelned kell, hogy ne botránkoztass meg senkit. Tehát 
ott, ahol nem tudják, hogy házasságod rendezett Előttem, s úgy gondolják, hogy még él előző 
férjed, ezért egyházi tilalom alatt állsz a szentáldozással kapcsolatban, ott ne járulj 
szentáldozáshoz. De ahol ezt nem tudják, ott nyugodtan és boldogan fogadj be így is 
szívedbe Engem!  
Azt is meg kell mondanom, hogy jelenlegi férjed tudta és beleegyezése nélkül is rendezheted 
külső egyházi fórumon is házasságodat. Ehhez nem kell más, mint a helyi lelkészt megkéred, 
hogy orvosolják gyökerében házasságodat. Ennek hivatalos neve: Szanáció in radice (úgy 
írattam le, ahogy olvasni kell). Ez minden további nélkül megtehető, ha kijelented, hogy te 
nem tudsz nyugodt szívvel szentáldozás nélkül élni, s férjedet nem tudod rávenni a templomi 
házasságkötésre. Ez természetesen csak akkor lehetséges, ha férjednek kapcsolatotok előtt 
nem volt előzőleg senkivel katolikus templomban kötött házassága. 
 
20/1970 
Ami pedig a szentáldozásodat illeti, erre is hasonlót kell mondanom, mint a 
Lélekkeresztségről mondottam. 
Te azt írod leveledben, hogy a tartalom fontosabb, mint a forma. Ez ebben az esetben 
megtévesztő! Forma nélküli tartalom ugyanis nem létezik! Biztos, hogy nem a ruha teszi az 



embert, de az is biztos, hogy minden ember azért hord ruhát, mert ezzel igazolja, hogy ő 
több, mint a test! A szentáldozásban a keret nagyon fontos! Ez igazolja azt, hogy olyankor 
nemcsak egy egyszerű étkezésről van szó, hanem olyan egység megvalósulásáról Velem, 
aminek a gyakorlatban másokra nézve is óriási következménye van. Ha ez nincs, akkor nincs 
értelme a szentáldozásnak! Maszek kereszténység nem létezik! Én senki számára nem 
lehetek magánügy olyan értelemben, ahogy sokan gondolják. Az önmegszentelődés 
szervesen bele van ágyazva egy élő közösségbe, mint a kovász a tésztába! 
Aki nem tartozik egy olyan élő közösséghez, amely az Én nevemben jön össze rendszeresen, 
s mégis áldozni akar, az olyan, mint amikor valaki bűnbánat nélkül akar bűnbocsánathoz 
jutni. 
 
20/1974 
Kérdező: Házasságom nem rendezhető egyházilag. Szeretnék áldozni. 
Aki megbánta hibás lépéseit, annak Én, aki titeket arra szólítottalak fel, hogy nem hétszer, 
hanem hetvenhétszer-hétszer bocsássatok meg egymásnak, természetes, hogy 
megbocsátok. A feloldozás tehát ne jelentsen gondot számodra. Maga a szentáldozás már 
problematikusabb, mert ennek kapcsán kerülnöd kell azt, hogy valakit megbotránkoztass. Ha 
olyan helyen járulsz szentáldozáshoz, ahol ismernek, s csak azt tudják, mert mást nem is 
tudhatnak, hogy te nem egyházi házasságban élsz, akkor esetleg megbotránkoznak e 
lépéseden. 
Ha szívedben béke van, tehát erkölcsi bizonyosságod van afelől, hogy valóban megbántad 
bűneidet, akkor nem látom akadályát annak, hogy ott, ahol nem kell tartanod botránytól, 
szentáldozáshoz járulj. 
Ez természetesen nem általános törvénye egyházadnak, mert nem is lehet az, de hivatalosan 
is engedélyezett bizonyos esetekben, hogy szentáldozáshoz járuljanak olyanok, akik az 
egyház általános előírásai alapján ezt nem tehetik meg. (Pl. súlyos betegségben, vagy ha 
valaki nem katolikus, de hisz az Én szentségi jelenlétemben, akkor ünnepélyes esküvő 
alkalmával járulhat szentáldozáshoz gyónás nélkül is, ha van bánata.) 
De ami sokkal fontosabb! Neked tudnod kell, hogy Én a szívedben élek szentáldozás nélkül is 
(János 14; 23)!  Ennél fontosabb számodra nem lehet sem ezen, sem a másvilágon! Az Én 
áldást biztosító jelenlétemnek nem szertartások a feltételei, hanem a Belém vetett hit és az 
Irántam való szeretet, amely az emberek felé irgalomban és segítőkészségben mutatkozik 
meg. Nálad mindkettő megvan! Ne szomorkodj hát, hanem örülj Velem együtt! Te az Én 
örömöm vagy! Kell ennél több?! Hadd legyek hát Én a te örömöd! 
 
20/2027 
Amíg a teremtett szellemek rajta maradnak az Isten kijelölt törvénypályáján, addig a 
szellemek világa átlátszó és áthatolható volt. A gondolatátvétel a szellemtestvérektől 
erőlködés nélkül történhetett. A kapcsolatba lépés és közösségalkotás érzelmi vonzalmak 
alapján jöhetett létre. Az adás kölcsönössége annyira egyetemes volt, hogy az ebből adódó 
szimmetria az egész teremtett mindenséget egyensúlyban tartotta és átlátszóvá tette. Tehát 
bárki bárkivel közösségi kapcsolatba léphetett, nem volt közöttünk fedés, takarás. Mindenki 
megosztotta a másikkal tudását, élményanyagát, kapcsolattapasztalatát, teremtő 
kreativitását anélkül, hogy egyéniségét föl kellett volna ezért áldoznia. 
 
 
 



21/2031 
Soha ne járulj szentáldozáshoz emberi szempontok miatt! Ha valaki ezért bánkódik, az az ő 
baja. Aki nem az Én kedvemért vesz Engem magához a szentmisén, az feltétlenül árt 
magának! 
 
21/2059 
Olyat nem fogsz találni Rajtam kívül, aki feláldozza érted életét. Ha társat kívánsz magad 
mellé, akkor olyat keress, akiért te képes vagy feláldozni földi életedet. 
 
23/2244 
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! 
 
23/2289 
Kérdező: Mi értelme a szentáldozásnak? 
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! 
 
23/2307 
A szentáldozás, mint erőforrás, a polgári házasságkötéssel sem kizárt véglegesen. Csupán 
bizonyos feltételekhez kötött. E feltételeket minden pap tudja. 
 
24/2358 
Az is nyilvánvaló, hogy aki szentáldozáshoz járul, az a szentostyával Engem vesz magához, 
mivel tisztán és világosan megmondottam nektek, hogy az Én testem valóban étel! Az utolsó 
vacsorámon ezt a kezemben lévő kenyérre mondottam, és azt is hozzátettem, hogy ti is 
cselekedjétek ezt. 
 
24/2417 
A szentáldozásnak nincs semmi kapcsolata a gyónással. Olyan ez, mint a mosakodás és az 
étkezés. Mint a takarítás és a vendégfogadás. A vendégfogadás csak akkor igényel feltétlenül 
előkészületet, ha romokban van a ház. Ha valaki súlyos, halálos sebeket adott önmagának 
bűnei által, annak fel kell támadnia, s ehhez minden felekezet kialakított valamilyen 
szertartást, s csak ennek vállalása tudja kinyitni szívetek ajtaját Előttem. 
Abban az egyházban, amelyben a gyónás és áldozás közismert, elég, ha valaki minden 
esztendőben legalább egyszer vállalja, hogy szentgyónáshoz járuljon. Áldozni nyugodtan 



áldozhat akár minden nap is bárki, ha nem döntötte össze benső templomát. Elég, ha csupán 
csendes bűnbánattal, tehát gyónás nélkül, fogad be magába Engem!  
 
25/2469 
Az emberi kapcsolatokban legfontosabb szeretet megőrzése érdekében nem lehet szempont 
az ember alatti világ pusztulása. Nemcsak az ember alatti világ pusztulását, de még saját 
magad feláldozását is vállalnod kell, ha az emberek iránti szeretet megélése ezt kívánja 
tőled! 
 
25/2495 
A gyűlölet az egy olyan rosszakarat igenlése, amely hideg fejjel igyekszik kitervelni 
áldozatának elpusztítását. Benned nem ez élt, s ezért helytelenítem, hogy nem járultál 
emiatt szentáldozáshoz. 
 
25/2533 
Én, Jézusod, mondom neked, hogy benned élek! Kegyelmi módon benned vagyok, és ez 
nemcsak nem kevesebb, mint az oltáriszentségi jelenlétem, hanem lényegesen fontosabb. 
Igen, mert a szentáldozás is csupán eszköz! A CÉL az, hogy benned élhessek! Ha jogi akadályt 
tudnak is állítani a szentáldozásod elé, de van lelki áldozás is, és ez semmivel sem kevesebb 
az előbbinél. Ne akadj fenn a formán! Higgy a tartalomban! 
 
26/2161 
Nem szólítottalak föl benneteket e világ megjavítására, hanem önmagatok gondolkodásának 
átalakítására. Aki ezt vállalja, az többé-kevésbé mindig azt fogja megélni, hogy ő bárány a 
farkasok között. Az okosság és az óvatosság sem változtat ezen soha. A föld soha nem lesz 
mennyország. De igenis ugródeszka lesz mindig azoknak, akik már megelégelték azt, hogy 
úgy akarjanak boldogok lenni, ahogy Én, Jézus nem akarom, s rájöttek, hogy az örök 
boldogságért, mely lelketek mélyén már a földön is jelen van, érdemes feláldozni 
mindenfajta bódultságot. 
 
26/2583 
Gyermekedet nem azért kellett volna megtartanod, hogy férjeddel újból összekerülj. Azért 
kellett volna bármi áron megtartanod, mert egy emberélet kioltása ordítóan ellentétes a 
szeretettel. Ha tanulmányozod evangéliumaimat, a HANG könyveket és ezekből megismersz, 
nem lehet kérdés számodra, hogy megbocsátok-e vagy nem! Olvasd el a Mt. 18; 22-t és a Lk. 
7; 41-43-at, bánd meg, amit tettél és ne vétkezz többé. Én megbocsátok neked. A kérdés 
nem is az, hogy Isten megbocsát-e neked, hanem az, hogy te meg tudsz-e bocsátani 
magadnak. A Máté 18; 22 önmagaddal szemben is vonatkozik! Csak akkor tudsz igazán 
befogadni Engem, csak akkor tudod megélni boldogítóan jelenlétemet, ha követsz Engem és 
magadnak is, férjednek is, apósodnak is, mindenkinek megbocsátasz. A senkinek nem ártás, 
mindenkinek megbocsátás, a segítés mindennek az alapköve. Alapok nélkül nem építhetsz 
házat. Házadat a szeretet, az önfeláldozás tégláiból kell felépítened, ha Országomba akarsz 
költözni. Ha őszintén kéred, minden lehetőséget megadok neked, hogy annyi 
szeretetcselekedetre, téglavetésre nyíljon alkalmad, hogy könnyebb legyen számodra múltad 
feldolgozása, és jelenedet egyre boldogabban éld meg. Boldogságodnak az a feltétele, hogy 
Én éljek a szívedben, nem az, hogy férjeddel együtt élj. Férjeddel való kapcsolatod alakulása 



kettőtökön áll. Beszélgess Velem többet párbeszédimában (Hang 1, 25 kötet), napra 
lebontott tanácsokkal tudok segíteni. 
 
26/2660 
Nagyon természetes, hogy általatok is kerülhet Hozzám közelebb bárki, ha ő ezt akarja. De 
nektek nem az a feladatotok, hogy mások szabad döntéseit bármiképpen is egyirányú utcává 
tegyétek. Nekem, Jézusnak, földi életem föláldozásába került ennek az elvnek tiszteletben 
tartása. Volt lehetőségem arra, hogy manipuláljam Júdást, de nem tettem, mert akkor 
átléptem volna szabadságom körét. 
 
27/2722 
2. Mint az előbb elmondtam, az általad felvázolt technika nem old meg semmit. Nem kell 
tartanod attól, hogy bárki, vagy bármi, olyan gyümölcsöket képes produkálni számodra a te 
áldozatvállalásod nélkül, amelyeket csak áldozatvállalásod által, amit neked kell felvállalnod, 
jöhetnek létre. Ahogy Én, Jézus, érted és veled mindent, de nélküled semmit nem tudok 
tenni, úgy senki és semmi nem kímélhet meg attól az önfeláldozástól, amelyet Mt. 10; 39/ 
16;25 - Mk. 8;35- Lk. 9;24/ 17;33 - Jn. 12; 25 - részek mondanak el. 
 
29/2937 
A szentáldozás nem áll lényegi kapcsolatban a gyónással, amint a mosakodás sem áll lényegi 
kapcsolatban az étkezéssel. 
 
29/2977 
Engem nem érdekelnek bűneid! Engem az érdekel, hogy be akarsz-e fogadni életedbe 
Engem, Jézust, vagy sem! Aki nem úgy akar jönni Hozzám, amelyen, hanem 
kikozmetikázottan, az soha nem fog Velem, Jézussal úgy találkozni, ahogy Én szeretném! 
Pontosan azért akarok találkozni veled a szentáldozásban, hogy Magamhoz hasonlóvá 
tegyelek! 
Ne törődj hát azzal, hogy milyen vagy! Gyere Hozzám, a te Jézusodhoz, aki vár téged a 
szentáldozásban! Hidd el, hogy csak Én, a te Jézusod vagyok képes olyanná tenni téged, 
amilyenné lenned kell Általam, Velem és Bennem! Ne saját erődre, okoskodásodra, hanem 
az Én, a te Jézusod szeretetére támaszkodj! Úgy jöjj, amilyen vagy! Valóban nagyon várlak! 
1. Mindig bűnösnek érzem magam. Nem merek áldozni. 
1. Azért nem mersz áldozni, mert nem azzal vagy elfoglalva, hogy Én mennyire szeretlek 
téged, hanem azzal, hogy nem vagy megelégedve önmagaddal. Ha Én, Jézus, azt vártam 
volna, hogy mikor lesztek majd megelégedve magatokkal, akkor soha nem jöttem volna 
közétek! Amíg nem érted meg, hogy nem az a lényeg, milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém 
vagy, addig nem tudom átadni neked az Én, a te Jézusod szívének békéjét! 
 
29/2998 
Kérdező: Áldozhatok-e úgy, hogy nem térek ki a református egyházból? 
 Kérdésedre a válaszom egyértelműen és világosan: igen! Igen, ha hiszed azt, hogy Én, 
a te Jézusod, valóban ott vagyok titokzatos módon abban a kicsiny ostyában, kenyérben. 
Igen, ha szíved valóban Hozzám akarod emelni azért, hogy amint Én, Jézus, táplállak téged, 
úgy rajtad keresztül tápláljam mindazokat, akikkel kapcsolatban állsz. 
 Ha arra vártok, hogy majd az egyház uralkodói, az egyházi vezetők engedélyt adnak 
arra, hogy szívetekre, az Általam irányított szívetekre hallgassatok, akkor sohanapjáig 



várhattok! Ezeknek az uralkodóknak nem Én, Jézus, vagyok a legfontosabb, hanem saját 
pillanatnyi érdekük. Ezek az urak a legvadabb ateista urakkal is tudtak egy gyékényen árulni! 
Mit is várhatnátok tőlük?! 
 Azok a lelkipásztorok, akik nem közvetlenül Tőlem, Jézustól függnek, hanem egyházi 
elöljáróiktól, bár tudják róluk, hogy mennyire gyarló emberek, nem adhatnak más 
információt, mint amit uraiktól, tehát nem Tőlem, Jézustól, kaptak. Ezek nem értettek meg 
semmit azokból a szavaimból, amelyeket János 12;32-ben jegyzett föl a szent író. Emelkedj 
föléje az ilyen információknak! 
 
29/3013 
De ne kössétek össze a szentgyónást a szentáldozással. A kettő között még nagyobb 
különbség van, mint a mosakodás és az étkezés között. A különbség olyan, mint a fürdés és 
az étkezés között. Nyilván nem kell mindig megfürödnie annak, aki étkezni akar! Gyónásra 
tehát csak akkor van szükség feltétlenül, amikor valaki azt éli meg, hogy egyedül képtelen 
megtisztítania magát. 
 
29/3020 
A legdöntőbb azonban sem a gyónás, sem az áldozás, hanem a Velem, Jézussal történő 
foglalkozásod. A legfontosabb az, hogy Engem, Jézust, egyre jobban megismerj, egyre 
odaadottabban szeress, és embertársaidnak csak azt akard, amit szeretnél, hogy veled is 
tegyenek mások! Ennél fontosabb nincs! Millió gyónás, millió áldozás sem ér semmit, ha ez 
hiányzik. De ha ez megvan, akkor Én, Jézus, benned élek, s akiben benne élek, abban a 
mennyország, az Én békém van jelen. Hozzám, Jézushoz tartozni, elsősorban nem szertartás, 
hanem magatartás kérdése! 
Nyugodtan mehetsz áldozni ott, ahol nem okozol ezzel botrányt! Tehát ott, ahol nem tudnak 
első házasságodról, illetve, ahol tudnak annak folyamatban lévő érvénytelenítéséről. 
 
30/3059 
Van már bőséges tapasztalatod, van józan eszed, vagy annyira bölcs, hogy át tudj látni a 
szitán. Feltétlenül észre kell venned, hogy a másik fél csak meg akarja játszani magát, saját 
önző érdekében, vagy önzetlenül érted akarja áldozni életét úgy, hogy jobban tudj az 
Általam biztosított szívbékében élni 
 
30/3137 
Ha hiszed, hogy benned élek, akkor szívedben, lélekben Hozzám fordulva, feltétlenül 
megkapod közvetlenül Tőlem azt a feloldozást, amely szívbékét tud teremteni benned! Ami 
pedig a szentáldozást illet, szintén lehetséges olyan lelki áldozás, amely sokkal nagyobb 
hatással lehet lelked fejlődésére, mint egy felszínes, testileg is megvalósult szentáldozás. 
 
31/3196 
A ti egyházatok nagyon bölcsen azt írja elő, hogy minden évben végezzétek el 
szentgyónásotokat, és legalább húsvét táján járuljatok szentáldozáshoz. Én, Jézus, azt 
ajánlom, hogy minél gyakrabban járuljatok szentáldozáshoz, mert ebben a formában is minél 
gyakrabban szeretnék találkozni veletek. 
A bűn nem más, mint szeretetlenség. Ez bizonyos benső nyugtalanságot okoz mindaddig, 
amíg valaki nem tette tönkre benső érzékenységét. E benső érzékenység két irányban 
szokott megbetegedni. Az egyik az, amikor valaki aggályossá válik. Amikor valaki gyónás 



nélkül már áldozni sem mer. A másik megbetegedés akkor nyilvánul meg, amikor valaki 
gátlástalanul képes szeretetlen lenni anélkül, hogy bűntudatot érezne. 
 
31/3226 
Azt a vallásodat, amelyben neveltek, semmiképpen sem hagyd el! Természetesen járhatsz 
bárhová, de csak addig, amíg ennek lelki előnyét látod. Ha gyülekezetben gyógyítást 
tapasztalsz, az jó, de te nem vagy megvásárolható gyógyulás által. Amint orvoshoz is járhatsz 
azért, hogy testileg gyógyulj, úgy gyülekezetbe is járhatsz, hogy testileg gyógyulj. De a 
templomba-járást, a szentáldozást ne hagyd el semmiképpen! 
 
31/3246 
Ha a katolikus egyház hivatalos álláspontját akarod tudni a szentáldozásról és 
szentgyónásról, akkor bármelyik katolikus pap részletesen el tudja mondani neked ezt az 
álláspontot, ha te részletesen beszámolsz jelenlegi helyzetedről. 
 
32/3283 
Nem tudom elrejteni szomorúságomat amiatt, amit írtál leveledben. Szavaid alapján mintha 
egyáltalán nem tudnál arról, hogy eddig még soha senkit ember nem tudott boldogítani, csak 
rövid ideig bódítani. Mintha egyáltalán nem tudnál arról, hogy miért lettél ember. Mintha 
nem is érdekelnének azok az örök értékek, amelyeket mulandó, pillanatnyi jó érzések oltárán 
képesek vagytok feláldozni. 
 
32/3326 
Az őszinte bűnbánat nem kevesebb, mint egy gyónás. A lelki áldozás nem kevesebb, mint a 
szentségi áldozás. És egy házasság sem attól érvényes, vagy nem érvényes, hogy különböző 
egyházi, vagy világi bíróságok mit tartanak róla, hanem attól, hogy maguk a házasfelek mit 
tartanak róla. A lelkiismereti fórumnál magasabb fórum nem létezik.  
 
32/3327 
Az készül jól föl a házasságra, aki a halálra készül jól fel. Nem azért, mert e kettő ugyanaz, 
hanem azért, mert Isten mindenkit Önmagára teremtett, s így a házasság nagyszerű eszköz 
az önismeret, önfeláldozás oltárán arra, hogy újjá akarjatok születni (János 3;3), és tanúságot 
tudjatok tenni arról, hogy a mennyek országa bennetek, és nem rajtatok kívül van! 
 
32/3364 
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! 
A szentmisét pedig ne hanyagold el, ha a templomba-járást lelki sérülés nélkül teheted! A 
szentáldozásban valóban táplálékként adom Magam neked! Legalább te használd fel e 
találkozásunkat úgy, ahogy Én, Jézus ezt szeretném! 
 
32/3371 
Velem, Jézussal, mint a megtestesült Istennel kapcsolatban, Én, Jézus, még arra is vigyáztam, 
hogy gyermekkorom évei titokban maradjanak előttetek. Miért? Azért, mert ismerlek 
benneteket, és tudom, hogy a Kísértő, azzal a mérhetetlenül sok kísértéssel, amelynek ki 
vagytok téve, mindent el fog követni, hogy különböző hiúsági, gőgkomplexusok 



következtében pontosan azt ne tegyétek, ami a legfontosabb, a jelen alázatos 
megszentelését, az önmagatok átlépését, a szolgáló szeretet önfeláldozásig menő 
megvalósítását. 
 
33/3400 
Tehát amikor szentáldozásról van szó, akkor ne a bűnbánat érzése uralkodjék el rajtatok, 
hanem az az égi öröm, amelyet szívem szeretete kell, hogy jelentsen, ébresszen 
mindannyitok szívében. 
 
33/3407 
Anyagi háttér nélkül fiad nem lehet szenvedélybeteg. Te semmiképpen sem biztosíthatod 
neki azt a hátteret, amire ő igényt tart, hogy szenvedélyének áldozni tudjon. Nem szabad 
vállalnod azt, hogy bűnrészességgel vádolhasd magad. Az a szeretet, amely Belőlem, 
Jézusból táplálkozik, soha nem segít senkit abban, hogy tegye a rosszat, de mindig felkínálja 
azt az erőt, amire szüksége van annak, aki meg akar térni. 
 
33/3438 
Különbséget kell tennetek az áldoztató és az áldozó között. Az, aki szentáldozáshoz járul, 
feltétlenül próbáljon meg alkalmazkodni az áldoztató szándékához. Ahol az áldoztató nem 
csinál problémát abból, hogy szájba vagy kézbe adja a Szentostyát, ott az áldozó úgy áldozik, 
ahogy neki tetszik. 
 
34/3513 
Drága Gyermekem! A szentáldozásoddal kapcsolatban az, amit említettél, nevetséges. Szóra 
sem érdemes. Ne akarj kilógni a sorból! A Szentlélek nem a rendkívüliségeknek, hanem a 
RENDNEK az Istene! 
 
34/3533 
A kettősséget csak egyértelműséggel lehet megszüntetni. Mindaddig, amíg számodra nem 
szent az egyértelműség, Isten sem tud mit kezdeni veled! Az 'ezt is szeretem, ahhoz is hű 
akarok lenni', embertelen és istentelen vállalkozás egyaránt. Csak az gondolkodik így, aki az 
önzést és az önzetlen önfeláldozást össze akarja mosni. Az ilyen magatartásnak Én, Jézus, 
egyértelműen hátat fordítok. 
 
34/3553 
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. 
 
34/3590 
Kérdező: Különös hatás alatt vagyok szentáldozás előtt és után. 
Adj hálát Istennek, hogy a szentáldozással kapcsolatban, kiemel téged Isten kegyelme, a 
közönyösök sorából! 
 
 
 



35/3688 
A szentgyónás és a szentáldozás nincs összefüggésben egymással! Aki havonta szentgyónást 
végez, annak ne legyenek problémái a gyakori szentáldozással kapcsolatban. 
 
35/3726 
Ha hiszed, hogy valóban jelen vagyok a szentostyában, és szívedben valóban ellene mondtál 
mindennek, ami ellene van az Én, a te Jézusod kívánságának, akkor bármikor és bárhol 
magadhoz vehetsz Engem a szentáldozáskor. 
 
35/3740 
Azok a házasfelek, akik nem így gondolják, azok csak jogi szempontból kötnek 
felbonthatatlan házasságot, de lelkük mélyén nem! E kategóriába tartozik minden 
államjogilag felbontott házasság. Éppen ezért, az a fél, aki Általam, Velem és Bennem akarja 
élni földi életét, semmiféle egyházjogi alapon nem tiltható el attól, hogy szentségi 
jelenlétemben találkozzék Velem, tehát nem tiltható meg sem a szentgyónástól, sem a 
szentáldozástól. 
 
37/3757 
Kérdező: Isten szólított fel engem szentgyónásra, szentáldozásra? 
Mindenkor Isten szólít meg téged, amikor lelked rendezéséről van szó. Az általad említett 
rózsafüzér imádsága közben szintén Isten éreztette veled, égi édesanyád közbenjárására, 
hogy nagyon szeret téged.   
 
36/3760 
Kérdező: Van olyan, hogy kényszer hatása alatt vesz el valaki valamit? Mehet-e áldozni az 
ilyen ember? 
Szó sincs szentségtörésről az általad említett esetben. Az Én, a te Jézusod oltáriszentségi 
jelenlétével kapcsolatban csak az követ el szentségtörést, aki tudatosan, kifejezett 
szándékkal akar meggyalázni Engem! 
 Én, Jézus, a bűnösökhöz és a bűnösökért jöttem közétek. Ezért arra kérlek 
benneteket, hogy jöjjetek Hozzám bátran, bizalommal! Én, aki lábmosásra és nem 
fejmosásra jöttem le a földre, azt szeretném, ha minden jó szándékú ember venné magának 
a bátorságot ahhoz, hogy Belőlem táplálkozzék, s így ereje legyen az Én életem 
kibontakoztatni önmagában. 
 
37/3975 
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. 
 
39/4163 
Akár beteg vagy, akár nem, ha probléma számodra a gyónás nélküli áldozás, akkor csak azt 
ajánlhatom, hogy minden szentáldozás előtt végezzél szentgyónást. 



A szentgyónás nélküli szentáldozást csak annak ajánlom, aki ezt lelkiismeretével össze tudja 
egyeztetni. 
Azt mindenképpen elítélem, ha valaki bárkit arra akar rábeszélni, hogy ne járuljon 
szentáldozáshoz, mert számára ezt valamelyik speciális hit képviselője nem tartja jónak!  
Mindaz, aki hisz abban, hogy Én, Jézus, valóban jelen vagyok abban a kis kenyérdarabban, 
mégpedig a lényeget tekintve állapotszerűen, és őszinte bűnbánattal fordul felém, 
nyugodtan járulhat szentáldozáshoz! 
 
39/4181 
Te kérdeztél még az Úrvacsoráról és a szentáldozásról is. Erre is válaszolok neked. 
E téren a különböző speciális vallások, hitek, különbözőképpen vélekednek. A katolikusok 
hisznek abban, hogy Én, Jézus állandóan jelen vagyok abban a kis kenyérdarabban, amit 
oltáriszentségnek neveztek. Ez így is van! E jelenlétemhez szükséges az a pappá szentelés, 
amely felruházza a felszenteltet arra, hogy szavára ott így megjelenjek. 
 A nem katolikus keresztények abban hisznek, hogy csak azok számára vagyok így 
jelen, akik élő hittel elhiszik a vétel pillanatában, hogy ott vagyok, amikor valaki magához 
veszi az Úrvacsorát. És ez így is van!  
Kérlek, ne zavard össze a különböző vallások felfogását! 
 
39/4195 
Kérdező: Hogyan helyes áldozni: kézből vagy hagyományosan? 
Sükösdön a médiumom nem kapta meg a tanítás karizmáját olyan értelemben, hogy 
okosabb lenne attól, mint amit tanult hittanból. Ő átéli, és ezzel közli veletek azt a nagy 
szenvedést, amelyet értetek [és Magamért (Lukács 24; 26) vállaltam, amikor emberként 
közétek jöttem. Amikor tehát a különböző szertartások hogyanját taglalja, saját elgondolását 
adja tovább. Ne feledd: még a római pápa is áldoztat kézbe olyanokat, akik a kezüket 
nyújtják, s nem tartja helytelennek. De még ha annak is tartaná, akkor sem Engem tanítana, 
mert te is biztos lehetsz abban, hogy az Utolsó vacsorán Én, Jézus nem a tanítványaim 
szájába raktam az Általam átváltoztatott kenyeret, hanem a kezükbe.  
 Azt ajánlom, hogy ezen ne akadj fenn. De tudd, hogy Rám nem hivatkozhat senki, 
legfeljebb egy hagyományt szerető egyházi méltóságra az, aki helyteleníti a 
kézbeáldoztatást. Arról is meg lehetsz győződve, hogy az embereknek a nyelve (erkölcsileg!) 
sokkal piszkosabb, mint a kezük! 
 
39/4227 
A szentgyónás évente egyszer azért ajánlatos, mert szinte óhatatlan, hogy egy év alatt ne 
vétkezne valaki a szeretet ellen. Ezen kívül a szentgyónás csak akkor kötelező a te 
vallásodhoz tartozóknak, ha súlyosan vétettek a szeretet ellen. A szentgyónás és a 
szentáldozás két egészen különböző esemény. Az egyiknél inkább a nagytakarításon 
(szentgyónás) van a hangsúly, a másiknál inkább a vendégfogadáson. 
 
40/4307 
Máriának is, mint minden embernek a Földön, fejlődő szeretete volt. A földi életben a 
fejlődő szeretet gyakran kerül olyan helyzetbe, hogy választania kell: vagy áldozattá válik 
másokért, vagy másokat áldoz fel önmagáért. Mária mindig az önmaga feláldozását vállalta. 
Ezért szubjektív bűne soha nem volt. Ezért nevezhette őt az angyal kegyelemmel teljesnek. 
 



41/4377 
Kérdező: A szentáldozással problémáim vannak. 
Van misztérium! A SZENTOSTYA is misztérium! Ezzel kapcsolatban nem tudok többet 
mondani neked, mint amit mondottam János evangéliumának 6-ik fejezetében. E téren ne te 
kérj Tőlem hitet, mert Én, Jézus kérek tőled hitet. Ennek elhívése tehát egyedül és kizárólag 
rajtad áll! Hinni egy misztériumban annyit jelent, hogy igaznak tartani azt, amit hiteles egyén 
állít arról a misztériumról. Nálam, Jézusnál hitelesebb egyént e téren nem találhatsz! A hittel 
kapcsolatban azt szoktam még ajánlani az Engem kérdezőnek, hogy tégy úgy, mintha hinnél, 
és akkor kételyeid előbb-utóbb megszűnnek. Ez egy helyes önszuggesztió! Igen, mert a hitet 
lehet növelni és lehet csökkenteni. Növelni úgy lehet, hogy gyakorolja valaki. Csökkenteni 
pedig úgy, hogy elhanyagolja valaki. A HIT a szív szeme. Amikor Rólam, Jézusról, a te 
Jézusodról van szó, akkor akarj a szíveddel látni! Én is szívemen keresztül nézlek téged! 
 
41/4467 
A szentgyónás és a szentáldozás nagyszerű eszközök ennek az ÚTNAK vállalására, de nem 
feltétlen eszközök. Ha van olyan lelki vezető, aki ezeket az eszközöket is biztosítja számodra, 
az jó, de ha nincs, akkor sem szabad e hiány miatt elkeseredned! A szeretetben való 
növekedést csak szeretetlenséggel lehet leállítani, és nem olyan eszközök hiánya okozhatja 
ezt, amelyekről itt és most nem tehetsz. 
 
42/4536 
Kérdező: Bűnnek minősül-e nekem, reformátusnak a katolikus szentáldozás? 
Azok, akik elhiszik azt, hogy Én, Jézus valóban jelen vagyok az Oltáriszentségben, és úgy 
akarnak Velem találkozni, hogy megbánva szeretetlenségeiket, táplálkozni akarnak Velem, 
nemcsak nem követnek el bűnt, de kifejezetten a legnagyobb jót teszik maguknak ezáltal! 
 
42/4567 
Részben túlzott óvatosságból nem engedélyezik az ökumenikus összejöveteleken 
mindenkinek az áldozást, részben pedig azért, mert a szentáldozás nem forrása az 
EGYSÉGNEK, hanem következménye! 
 
42/4641 
Kérdező: Egy álmom magyarázatát kérem, amelyet áldozás előtt éltem át. 
Álmod lelki fejlődésed útját mutatta néked. Hozzám csak fáradtan, gyengén, másoktól, akár 
ellenkező előjelekkel rendelkező egyének útján lehet eljutni. Bizony, a Földön a szeretet 
elsősorban nem élvezet, hanem áldozat! 
 
42/4644 
Kérdező: Baj-e, ha áldozás közben nem mártom az ostyát a borba, ugyanis születésem óta 
nem bírom az alkoholnak a szagát sem? 
Ha téged zavar az a kis mennyiségű bor is, amelyet szentáldozáskor az ostya bemártásával 
magadhoz veszel, akkor nyugodtan áldozhatsz egy szín alatt is. Csak ennek ne legyen olyan 
alapja, hogy te ki akarsz lógni a sorból?! Igazán te is vállalhatnál némi önmegtagadást. Az, aki 
annyira irtózik a legkisebb bornak még a szagától is, hogy undorodik tőle, ha férfi, nem 
szentelhető pappá, tehát alkalmatlan Isten szolgálatára. Örülnék, ha te nem lennél ilyen! 
 
 



43/4755 
Kérdező: 1. Lelki vágyat érzek a vasárnapi kétszeri szentáldozásra. 

2. A sükösdi tanítás szerint a második szentáldozást csak meghalt és holtan fekvő  
családtagért ajánlhatom fel. 

1. A vallásosság ördöge a legördögibb ördög. Igen, mert a gondolkodást nem vállaló, de 
Engem kereső gyermekeimet olyan pótcselekvésekre készteti, amiben elrabolja az idejüket, 
hogy bár a szeretetre hivatkozva, de csak a formával foglalkozzanak, ne a tartalommal! 
Téved, ha valaki azt hiszi, hogy attól erkölcsileg jobb lesz, ha naponta kétszer áldozik. Az 
tény, hogy az Oltáriszentségben valóságos a jelenlétem, és lepecsételi a szívét annak, aki 
magához veszi, de ez pusztán mindaddig jel marad, míg csak szertartásokban és nem 
magatartásokban gondolkodtok. Ezer szertartás sem ér semmit, ha nem követi az a 
gyakorlati szeretet, amelyet a Máté 25; 34-36.-ban elmondtam. Ne arra törekedj, hogy 
Velem, a te Jézusoddal állandóan szentségi formában találkozz, hanem arra, hogy vedd észre 
a rászorulókat, mert Én mindegyikben benne élek! Ha így találkozol Velem, és ezt a 
találkozást pecsételi le a szentáldozás, akkor örökké élni fogsz. 
2. Sükösdi gyermekem szenvedése hiteles tanúságtevés arról a Felém megnyilvánuló 
szeretetről, amelyet Értem vállal. Saját akarata teljesedett be, amikor ilyen formáját 
választotta annak, hogy mindenki előtt kimutassa azt, hogy mennyire szeret Engem! Ő 
szívem gyermeke, és erőt adok neki ahhoz, hogy rendkívüli feladatát megélje. De azt is 
tudnotok kell, hogy Tőlem tanítói karizmát nem kapott, ezért tanításába az ördög rengeteg 
konkolyt vet. Tanításának hitele a szenvedés vállalásában van, mindenféle ideológiák nélkül. 
A golgotai utam önmagáért beszél! Aki ebből nem érti meg, hogy mit tett Velem ez a világ, az 
vak és süket, és az ilyen ember hiába kap bármilyen tanítást! Sükösdi leányom hitelessége 
tehát nem tanításában, hanem fájdalmas, szenvedő szerepében van! Én sem a tanításra 
tettem a hangsúlyt kivégzésem alatt, mégis tudta minden jó szándékú ember, hogy a 
kereszten ártatlan vér folyik megkínzott testemen. Ez maga a tanítás annak, aki bele mer 
nézni a fájdalomtól meggyötört, és mégis értetek imádkozó szemembe! 
 
 
 
 
 
 
 


