Gyónás
Kulcsszavak: gyónás, gyónni
(75 Hang-levél, 17 oldal megjegyzésekkel, 12-es betűmérettel.)
Megjegyzések
1.
2.
3.
4.

Ahol értelmileg szükségét láttam, ott a kérdést is feltüntettem, ahol nem, ott elhagytam.
A válogatás a Hang lI. kiadásából van, aminek számozása helyenként hibás. A különböző kiadások
leveleinek beazonosításához a levélszám-azonosító táblázat jól használható.
A levélszám-azonosító táblázat útmutatással zip-be tömörítve a http://web-hang.hu/letoltesek oldalról
tölthető lel. Erről az oldalról letölthető egy rendkívül gazdag Cd is, amelynek tartalmáról a kihelyezett
Cd borító hátoldalán olvashatsz. Átlagos letöltési idő 8 perc.
A hírlevelet szabadon felhasználhatjátok mások lelki, szellemi épülésére.

1/76
Még az sem elég, ha valaki vállalja a gondolkodás- átalakítást. Ez szinte minden gyónásban
megtörténik. Még elkezdeni sem elég a gondolkodás-átalakítást. Bár ez megtörténik minden
igazi megtéréskor. Döntően fontos az, hogy ezt sohase hagyja abba az, aki vállalta. Fontos az,
hogy állapotszerűen akarjon tanítványom lenni az, aki elfogadott Engem urának,
megszabadítójának. E téren sokkal fontosabb a tanulás, mint az imádság.
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.
2/163
Ha a keréken a porszem öntudatra ébredne, bizonyára fájlalná, hogy állandóan ingajáratban
van. Hol fönn, hol lenn. Így vagytok ti is. De hát ezáltal megy a kocsi előre. Sokan ostobának
tartották azt a papot, aki egyszer valakinek, - aki már nagyon unta, hogy minek kell mindig
meggyónnia ugyanazokat a botlásait -, azt a penitenciát adta, hogy legalább tízszer menjen
kosárral a kútra vízért. - De hát a kosárból kifolyik a víz! - mondta a gyónó. Ez igaz, - mondta
a pap -, de a kosár mégis így lesz tisztább. Erről van szó. A disznó azért disznó, mert nem csak
belekerül a pocsolyába, de ott jól is érzi magát. Te is gyakran belekerülsz különböző erkölcsi
pocsolyákba. Addig vagy ember, míg ott nem érzed jól magad, míg fölébredhet benned a
vágy, hogy kikerülj onnan. E Stációtól ezt tanuld meg!
4/255
Hallottál már biztosan a gyónási titokról. Még ha megölnék, akkor sem mondhatná meg
egyetlen pap sem azt, amit más ember legbensőbb világáról az illető által megtudott gyónás
keretében. Gondolod, hogy Én beszélhetek neked társad legbenső életéről az ő tudta és
beleegyezése nélkül?
4/273
Kérdező: Miért nem járulhatok sűrűbben szentgyónáshoz?
Nagyon nem jó a sűrű bűnbánat. Én nem azért jöttem közétek, hogy bűneitekkel
foglalkozzatok, hanem azért, hogy Velem foglalkozzatok. Aki sokat foglalkozik bűneivel, az
sokat foglalkozik önmagával és sokat foglalkozik az ősellenséggel. Így ahelyett, hogy saját

örömévé engedné tenni azt, hogy neve be van írva a mennybe, nem ezt teszi, hanem ennek
éppen ellenkezőjét.
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, melyet 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.
4/331
Kérdező: Valóban nem követhetek el halálos bűnt? Áldozhatok gyónás nélkül?
HANG: "Drága Gyermekem! Valóban nem követhetsz el halálos bűnt. Még a gondolatáról is
mondjál le, hogy ilyenre képes vagy. Nem. Nem vagy képes. Minden további nélkül
áldozhatsz, sőt áldozz is gyónás nélkül. Neked meg kell tanulnod, hogy nem a te
tökéletességed kettőnk kapcsolatában a lényeg, hanem az Én irgalmam. Ezt csak úgy tudod
megtanulni, ha elhiszed Nekem, hogy Én nem törődöm bűneiddel. Én a te boldogságoddal
törődöm, s te akkor teszed Nekem és magadnak is a legnagyobb örömet, ha Nekem örülsz,
és magad miatt nem bánkódsz. Értsd meg, nem az a lényeg, hogy milyen vagy, hanem az,
hogy az Enyém vagy! Áldozz minél gyakrabban és gyónjál minél ritkábban. Ez a te
gyógyulásod útja.
6/450
Kérdező: Gyónás nélkül nem merek áldozni.
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.
6/487
Kérdező: Áldozhatok-e rendszeres gyónás nélkül?
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.
Az évi egyszeri szentgyónás kötelezettsége azt akarja érzékeltetni, hogy minden, még a
legkisebb szeretetlenség is árt az egész világnak. Mivel mindenkitől bocsánatot nem
kérhetsz, hát legalább évente egyszer, egy olyan személy előtt tégy bűnbevallást, aki ilyen

értelemben az egész emberiséget képviseli számodra. Hidd el, idegzetileg nem lehet
egyenesbe jönni mindaddig, míg valaki, valami fel nem oldott, ki nem mondott lelki, erkölcsi
problémát hordoz magában. Hidd el, hogy azok, akik évente egyszer sem akarnak papoknál
meggyónni, azok gyakran súlyos pénzeket fizetnek ki pszichológusoknak, hogy náluk
ugyanezt megtegyék. Bár azok feloldozást nem, csupán tüneti kezelést tudnak nyújtani.
6/490
Kedves Asszonyom! Tisztelettel közlöm Önnel, hogy a HANG elé nem terjeszthetek közvetítő
útján kérdéseket. Ennek több oka van. Talán elég, ha egyet említek: Nagyon sok félreértésre
adna okot, ha nem közvetlenül a kérdezőnek szólna a válasz. Gondolja csak el, hogy nézne az
ki, ha valaki vállalkozna arra, hogy ismerőse helyett elmenjen gyónni, s majd hozná a
gyóntató pap tanácsát, elégtételt annak, aki helyett meggyónta ismerőse lelki problémáit?!
Sem gyónni, sem imádkozni más helyett nem lehet, mint ahogy üdvözülni sem lehet más
helyett.
8/614
Szerintem az teszi legjobban, aki egy lelkipásztornál gyón, mert ez szokott a legdiszkrétebb
és lelkileg legeredményesebb lenni. Persze, meg kell válogatnod, hogy kit kérsz föl erre.
Egyre kevesebb ilyen lelkipásztor van, de van! Ne dőlj be az olyan általánosításoknak, hogy a
papok ilyenek, meg olyanok. Van közöttük ilyen is, és van olyan is. Ismétlem: NAGYON
fontosnak tartom a GYÓNÁST!
Igenis, kell GYÓNNI! Mindenkinek kell gyónni. Van olyan, aki szüleinek,van, aki barátjának,
van aki házastársának, van aki orvosának, van aki pszichológusnak gyón, csak olyan nincs, aki
senkinek sem gyón. Ha valaki nem tudja kiadni magából azt, ami lelkileg megterheli, az
előbb-utóbb a bolondokházában köt ki.
9/695
A gyónási vágy mindenkiben ott van. Vagy papnál, vagy jó barátnál, vagy pszichológusnál,
de mindenki gyónni akar, hogy bensőleg megkönnyebbüljön. A földi élet egyik legnagyobb
áldása egy jó gyóntató.
9/733
Bűneidet minden esztendőben meggyónjad. Ez a ti Egyházatoknak egyik előírása. Ez egy okos
előírás. A probléma az, hogy az a keret, amelybe ezeket a gyónásokat befogják, nem
alkalmasak arra, hogy az újjászületettek lélekben felfrissüljenek. Neked kell megtalálnod azt
a személyt, akinél nem a hagyományos módon, hanem egy komoly beszélgetés keretében
tudod teljesíteni Egyházatoknak ezt az előírását. De teljesítsd!
9/763
Kérdező: Gyónásról, szentáldozásról mi a HANG véleménye?
Gyónásról már több alkalommal beszéltem. Minden embernek szüksége van gyónásra. Vagy
házastársnak, vagy jó barátnak, vagy egy pszichológusnak, vagy lelkipásztornak, de kell, hogy
elmondjátok valakinek azt, ami szíveteket nyomja. Az kétségtelenül probléma, hogy kevés a
jó gyóntató. Ha tudsz találni egy jó gyóntatót, akkor nem félni fogsz a gyónástól, hanem
kifejezetten kívánni fogod azt.
10/813

Drága Gyermekem! Én az irgalmasság szószólója vagyok. Hogyan is mondhattam volna azt,
amit Máté 9; 13-ban, vagy 18;22-ben olvasol, ha Én nem lennék állandóan kész a
megbocsátásra?! Semmiféle gyónási formula megtiltása Engem meg nem akadályozhat
abban, hogy megbocsássák annak, aki bocsánatot kér Tőlem! Részetekről a fontos az, hogy
tegyetek meg mindent, amit megtehettek annak érdekében, hogy őszinte megjavulni kész
szándékotokat kinyilvánítsátok.
Aki olyan felekezethez tartozik, amelyben gyónás van, s e felekezetben számára az előírások
nem akadályozzák a gyónást, annak gyónnia kell, ha meg akarja szerezni lelkének békéjét.
Ha valaki bizonyos előírások miatt nem gyónhat, annak másképpen kell kifejeznie
bűnbánatát, ha békét akar lelkében. De azt mindenkinek tudnia kell, hogy bánat nélkül nincs
bocsánat, s ha valakinek bánata van, annak ezt valamiképpen ki kell nyilvánítania. Ha
másképpen nem, akkor egy buzgó imádságban, egy Velem folytatott őszinte párbeszédben.
Ha viszont valakiben nincs bánat bűnei miatt, az hiába gyónik, hiába próbálja megjátszani
magát, az nem találja meg szíve nyugalmát.
10/825
Meg kell, mondjam, hogy nincs igazad azzal kapcsolatban, amit a szentgyónásról mondtál.
Először is Én nem vagyok megkötözve szentségekkel. Ha így lenne, akkor a szentségek nem
értetek lennének, hanem Értem, hogy tudjak segíteni rajtatok. De nem így van. Kétségtelen,
hogy tudok segíteni a szentségek által, de tudok azok nélkül is.
A ti egyházatokban az elváltak csak akkor képesek teljesíteni a gyónásra felszólító parancsot,
ha nem élnek állapotszerűen senkivel élettársi kapcsolatban. De még ha úgy élnek is, és nem
gyónhatnak, mert egy bizonyos rend érdekében előírások megkötik a feloldozást adni akaró
pap kezét, akkor sem szabad oly könnyen elkárhozásról, kárhozatról beszélni. Földi ember
nem láthat bele senki lelkébe úgy, mint Én.
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.
12/1107
Mint tudod, rendnek lenni kell! A róm.kat. Egyháznak is vannak olyan előírásai, amelyeket
meg kell tartania annak, aki ehhez az egyházhoz tartozónak mondja magát. Amíg azt vallod,
hogy római katolikus vagy, addig számodra a kat. templomi esküvő feltétele annak, hogy
szentgyónáshoz járulhass. Ez különben egyértelmű akkor, ha nincs jogi akadálya a katolikus
templomban kötendő házasságnak.
12/1119
Kérdező: Gyónás után még rosszabbul érzem magamat. Félek, hogy kiesek a kegyelmi
állapotból.
Teljesen ostoba dolog gyónni menni, ha azt tapasztalod, hogy az nem boldogít! Teljesen
ostoba dolog azt hinni, hogy tőled függ, hogy Isten megfelelően szerethessen téged! Tőled az

függ, hogy te szerethesd megfelelően Istent. Ezt pedig nem félelemmel, nem szorongással,
nem önsanyargatással, nem ostoba kicsinyeskedéssel, hogy kinek, mikor, hogyan fordítasz
hátat, stb. éred el, hanem azzal a gyermeki bizalommal, amelyben sokkal több az öröm Isten
jósága miatt, mint a szorongás saját ostobaságaid miatt.
13/1182
Neked semmi szükséged arra, hogy gyakran végezz szentgyónást! Egyházad előírja, hogy
bűneidet minden esztendőben meggyónjad, de azt nem írja elő, hogy mikor, és azt sem,
hogy kinél.
Semmi szükséged arra, hogy amit szívedben helyesnek tartasz, de a papok nagy része nem
tartja helyesnek, arról a gyónásodban beszélj.
Azt is el kell mondanom, hogy a szentgyónásnak az a formája, amely még ma is sok helyen
gyakorlat, hogy a pap ül fenséges trónján, s a szegény gyónó pedig ott térdel lábai előtt és
szánja-bánja vétkeit, az a ti egyházatokban egy szomorú hatalmi őrület következménye. A
hatalom nem bírja elviselni azt, hogy neki szolgálnia kellene, és nem uralkodnia!
Ne menj tehát gyónni azért, mert a papok azt mondják, hogy menj. Csak akkor és ahhoz
menj gyónni, amikor Én, és akihez Én irányítalak. Amíg ez nem egyértelmű benned, addig
örülj annak, hogy az Enyém vagy akkor is, ha nem jársz gyónni!
13/1192
Szükséged volna még egy életgyónásra is. Vagyis időt kellene kérned akár a HANGmédiumomtól, akár valaki mástól, akihez nagyon őszinte tudsz lenni, és fel kellene tárnod
egyszer eddigi életedet. Az ilyen kinyílás egyszer-kétszer egy életben nagyon jó hatással van
a lelki fejlődésre.
14/1287
Kérdező: Gyónási problémáim vannak.
Részben igazad van a gyónással kapcsolatban. Azért csak részben, mert bár maga a
szertartás nem tesz senkit jobbá, mégis pszichikailag biztonságot ad afelől, hogy Én benned
élek.
Ne feledd! A ti egyházatoknak törvénye a gyónás gyakoriságával kapcsolatban így szól:
'Bűneidet minden esztendőben meggyónjad...' Tehát nem szükséges túl gyakran ájtatossági
gyónásokat végezned.
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.
16/1537
Kérdező: Áldozhatok gyónás nélkül?
A gyónás egy olyan formája a kegyelem áradásának, amelyben szeretetlenségeitől való
megtisztulását élheti át az, akinek ez a Velem való találkozás rendelkezésére áll.
Természetesen Én nem vagyok megkötözve a gyónás szentségével. Tehát e nélkül is
tudtotokra tudom adni, hogy bűneitek meg vannak bocsátva, vagy nincsenek megbocsátva.
A szívbéke biztos jele annak, hogy bűneid meg vannak bocsátva. Bennem csak az tudja
megtalálni szíve békéjét, akiben Én otthonra találtam (János 14; 23)!

16/1559
Legalább egyszer … előírás szólít fel a gyónásra! Ha valaki belül arra kap indítást, hogy
többször is végezzen szentgyónást, ám tegye, de senki sem a szentgyónások által lesz kedves
Előttem, hanem a szívében átélt és gyakorlatban megtapasztalható szeretete által!
A gyakori gyónásnak több a veszélye, mint az előnye! Veszélye az, hogy csökken az átélt
bűnbánat intenzitása, illetve átesik a gyónó az ellentétes oldalra, vagyis aggályossá válik, s
nem Isten irgalmára épít, hanem saját, bűnöket bogarászó precizitásának válik áldozatává.
Még a havonkénti gyónás, az úgynevezett ájtatossági gyónás is hord magában ilyen veszélyt.
Neked feltétlenül elég, ha negyedévenként végzel szentgyónást! Vedd komolyan az esti
imát, az esti lelkiismeretvizsgálatot, és akkor még a negyedévenkénti gyónás sem szükséges.
De egyházadnak előírását, a legalább évenkénti gyónást feltétlenül tartsd meg!
16/1572
Ha azt mondom, hogy ostoba dolog gyónni akkor, ha ez nem boldogít, akkor ebben az is
benne van, hogy csak akkor menj gyónni, ha téged ez boldogít! Igenis, hozzá kell szoknod
ahhoz, hogy saját fejeddel gondolkodj, és ne mindig másra akarj támaszkodni. Ami pedig
még fontosabb, jobban higgy abban, hogy nem a te tökéletességed az érdekes, hanem az Én
irgalmam.
16/1575
Rendnek lennie kell, ezért minden egyház fontos feladatot tölt be a lelki rendfenntartás
területén. Ez azt jelenti, hogy ha te valami egyházi előírás meg nem tartása miatt, - pl.
templomi házasság után elváltál, és újra együtt élsz valakivel, akivel már templomi
házasságot nem köthetsz -, emiatt nem teheted meg azt, amit annak az egyháznak törvényei
tiltanak. Tehát olyan gyónáshoz nem járulhatsz, amilyen gyónáshoz csak azok járulhatnak,
akiknek egyházilag rendezett a házassága.
18/1755
Hidd el! Nem a levegőbe beszélek! Ti ugyan kezdetben tudtátok, hogy az első és második
kötelék milyen fontos, de aztán kitaláltátok azt a pedagógiai ostobaságot, hogy minél
kevesebb idő és áldozat legyen az, amit a második kötelék, tehát a szentgyónás elvégzésére
fordítotok, mivel ez a lelki érettség velejárója! Bekaptátok ezt a sátáni horgot. Ennek
lélektani szükséggel következménye lett az első kötelék, tehát a komoly reggeli és esti ima
felületes kezelése, tehát az, hogy Lelkem szabadságát élvezzétek!
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!
19/1869
Jó, ha valaki évente egyszer elvégzi szentgyónását. A gyónás akkor igaz és szent, ha nem
bűnvadászás előzi meg, hanem szeretetlenségeiteket, önzéseiteket belátva, fájlalva várjátok
és a gyónásban átéljétek a felszabadítás, feloldozás örömét!
A test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kevélysége által szinte naponta okozott sebek
gyógyítására nem kell gyónásig várni. Az esti lelkiismeretvizsgálatban, tehát abban a
pályamódosításban, amelyet naponta illő elvégeznetek, bőséges lehetőségem van arra, hogy
megnyugtassam, gyógyítgassam botlások miatt háborgó, fölvérzett szíveteket, lelketeket. Ha
évente egyszer elvégzed szentgyónásodat, akkor nyugodtan áldozhatsz minden alkalommal,
amikor erre lehetőséged van, vagyis minden szentmisén.
Aki a gyakori gyónást szorgalmazza, az nem jól ismer Engem és nem ismeri jól a ti szívetek
boldogság utáni vágyát sem. Az nem a ti békéteket tartja elsősorban szem előtt, hanem egy
olyan Általam nem kívánt papi hatalom hangsúlyozását, amely inkább infantilizálni, semmint
érett nagykorúságra nevelni akar benneteket!
Semmiféle szentséget nem találtam ki tehernek! Márpedig, aki gyakran gyónik, és azt
mondja, hogy neki ez nem teher, hogy örül, ha gyónhat, az nem mond igazat. Az Én
szeretetem nem igényli azt a gyakori bűnbevallást, amit annyira hangoztatnak azok, akik
nem segíteni akarnak nektek, hanem uralkodni akarnak lelketeken. Ismétlem! Elég évente
egyszer gyónni annak, aki elfogadott Engem urának, megszabadítójának.
Az egyszeri gyónást azért tartom fontosnak, mert pszichikailag fontos időnként önmagatok
feltárása egy olyan személy előtt, akiről tudjátok, hogy az Én szeretetemet kell közvetítenie!
Sajnos, kevés pap alkalmas erre, s így gyakran azok, akik elvégzik gyónásukat, nem
felszabadulást élnek át, hanem kellemetlen megaláztatást. Lábmosás helyett fejmosást
kapnak! Sajnos!
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!
20/1950
A szentgyónással már más a helyzet. HIVATALOS feloldozást csak akkor kaphatsz, ha
rendezted az előbb említett módon, vagy másképpen, külső egyházi fórum előtt is a
házasságodat. De tudnod kell, hogy nem annak vannak megbocsátva bűnei, aki feloldozást
kapott, hanem annak, aki megbánta bűneit. Arra a kijelentésemre hivatkozni, hogy Én ezt
mondtam: "Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az

bűnben marad (János 20; 23), az enyhén szólva szélhámosság, ha valaki azt gondolja, hogy
lehet önkényeskedni az Én bűnbocsátó, irgalmas szeretetemmel!
20/1974
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.)
20/1984
Akik nem papnak gyónnak, azok előbb-utóbb pszichológusnak fognak gyónni komoly pénz
ellenében. Igen, mert amint a test vagy kiveti magából azt az anyagot, amit nem tud
megemészteni, vagy elpusztul tőle, úgy a lélek is, vagy kiveti magából azt, amit nem tud
feldolgozni magában, vagy beleroppan.
Más dolog az, hogy a jelen gyóntatási forma már nagyon elavult. Mint tudod, minden rossz
egy elrontott jó. A gyónás önmagában nagyon jó, de köreitekben már nagyon elrontottátok.
Vannak azért olyan helyek, ahol nem zárt gyóntatószékben, nem térdelve, hanem normális,
emberi körülmények között, megfelelő időt biztosítva végzik szentgyónásaikat azok, akik
fontosnak tartják ezt magukra nézve. Ha elfogadod a Bibliát hitelesnek, akkor ott
megtalálhatod e mondatot: "Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer..." (János 20;
23). Ne akarjatok mindent kilúgozni az evangéliumaimból!
21/2110
A szentgyónás nem tartozik a lényeghez, mivel az jogi keretekbe szorítja a bűnbocsánatot.
Isten országában nincs JOG! Isten minden bűnbánónak megbocsát! Irgalmasságot akarok, és
nem áldozatbemutatásokat! Én, aki arra szólítottalak föl benneteket, hogy nem hétszer,
hanem hetvenhétszer hétszer, tehát mindenkor készen kell
Hidd el, hogy a gyónás szentsége nem arra való, hogy felhatalmazza Istent a bűnbocsánatra,
hanem arra, hogy akiket nem köt egyházatokban jogi tilalom, azok ily módon vegyék
tudomásul, hogy bűnbocsátást nyertek, ha megbánták bűneiket. Hidd el, hogy Nekem nincs
szükségem jogi felhatalmazásra annak érdekében, hogy helyreállítsam egy lélekben a bűn
által felbomlott harmóniát, ha az illető bűnbánatot tart! A bűnbánat másik neve:
gondolkodás-átalakítás. Aki ezt szándékom szerint vállalja, annak lelkében Én élő, boldogító
valóság vagyok.
22/2213
Bizony, helytelenül tetted, hogy nem nézted meg, kihez mész gyónni! Ha már kaptál
megfelelő eligazítást attól a kanonoktól, akkor ahhoz kellett volna tartanod magadat.
Nagyon nem okos dolog az, hogyha valaki egy orvostól kap megfelelő receptet, akkor utána
még más orvossal is ellenőriztetni akarja az előzőt! Örülnöd kellett volna, hogy az a kanonok
megfelelően eligazított!
23/2307
Az Istennek nincs megkötve a keze a szentségek által. Csupán a papoknak van jogi akadály a
lelkükön, s így te nem a gyónás által, hanem attól függetlenül, bűneidet megbánva,
feltétlenül nyugodt szívvel élhetsz Velem együtt akkor is, ha újra házasságot kötöttél. Csupán

arról van tehát szó, hogy egyházjogilag nincs lepecsételve kapcsolatotok. Ez számodra nem
lehet döntő szempont akkor, ha úgy gondolod, hogy szíved békéjét az új kapcsolat erősíteni
tudja.
23/2348
Természetesen érvényes volt a gyónásod. Hidd el, hogy a FÉNY-nek vagy a gyermeke!
Lelkedet az Én jelenlétem fénye élteti, tehát nem szabad aggódnod afelől, hogy Enyém vagy,
vagy sem! Én soha nem fordítok hátat neked! Ha pedig te úgy veszed észre, hogy te hűtlen
lettél Hozzám, Én akkor is hű maradok, és neked nem kell különösebb bűnbánat ahhoz, hogy
ismét EGY légy Velem, csak annyi, hogy hidd el, az Én szeretetemet irántad semmi sem
csökkentheti. Ha a világ összes bűnét magadra vennéd és elkövetnéd, akkor sem csökkenne
szeretetem irántad! Én nem azért szeretek valakit, mert ő jó, hanem azért, mert Én jó
vagyok! Ha ezt megértetted, akkor nem fogod engedni, hogy a bűntudat elhatalmasodjék
rajtad. Elég naponta egy-két percig bűnbánatot tartanod, és máris átveheted Tőlem szíved
békéjét, ha akarod! Ezt is jelenti az, hogy te egyetlenem vagy a világon!
24/2417
Mivel minden mindennel összefügg, ezért nincs olyan rossz cselekedet, amely ne növelné a
szenvedést a világban. Aki tudatosan tesz valami rosszat, s később megbánja, mindenkitől
nem kérhet bocsánatot, s így jól jön, hogy van valaki, aki az egész egyház nevében felelősen
feloldozhat, vagyis rajta keresztül kinyilváníthatom azt, hogy bűneitek bocsánatot nyertek. A
gyónásnak ez a lényege. Ahol a gyónást, a bűnbánat szentségét helyesen szolgálják ki, ott
soha nem lesz szüksége a gyónónak pszichológusra, mert Én idegileg mindig rendet teremtek
abban, aki megfelelő módon részesül szentgyónásban.
Meg kell mondanom, hogy azok a rutin gyónások, amelyek ma annyira szokványosak, nem
felelnek meg az Általam elgondolt követelményeknek.
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!
24/2448
Ahol ez gyónás keretében történik, ott ez nem kerülhető ki. Olyan katolikus nincs, aki soha
nem végez szentgyónást, pedig végezhetne, és katolikusnak gondolja magát. Olyan katolikus
van, aki különböző jogi akadályok miatt (pl. második házasság) nem gyónhat, csak a halálos
ágyán, vagy külső körülmények (pl. megfelelő pap hiányában nincs lehetősége) akadályozzák,
hogy elvégezze a szentgyónását. Ilyen esetekben, ha őszinte bűnbánatot tart, akkor Én,
Jézus, örömmel ölelem őt Magamhoz. Engem nem akadályozhatnak sem jogi korlátok, sem
külső körülmények abban, hogy szentségi jelenlétemmel meg ne tudnám örvendeztetni azt,
aki vágyakozik a Velem való szentségi találkozásra.
25/2478

Kérdező: Kell-e még egyszer életgyónást végeznem?
Semmi szükség arra, hogy még egyszer életgyónást végezz! Ne járj vissza gondolatban a már
egyszer lerakott terheidhez. Én, Jézus, az irgalom Istene vagyok! Nem akkor örülök, amikor
valaki bánkódik, hanem akkor, ha valaki elhiszi, hogy benne élek, és jól érzem magam benne,
mert a szeretet Istene vagyok!
25/2507
Azért fontos és okos dolog a gyónás, mert így tudtok legegyértelműbben könnyíteni
magatokon. Persze igaz, hogy nem mindegy hogy kinek és hogyan gyóntok.
26/2673
Kérdező: A gyónás sűrűségével kapcsolatban kéredzem a HANG-ot.
Mivel ma nagyon gyarló a szembesülés és általános a menekülés önmagatok elől, ezért tesz
Anyám akkora hangsúlyt a gyónásra. Szó sincs arról, hogy a szentgyónás, mint szertartás,
gyakorisága jobbá tehetne bárkit is! De mint külső kegyelem, nagyon alkalmas arra, hogy a
benső kegyelem tudjon utat találni magának bennetek.
Azok, akik komolyan, őszintén és gyakran szembesülnek önmagukkal (pl. az esti komoly
lelkiismeretvizsgálatban), semmit nem vesztenek azzal, ha ritkán végzik el szentgyónásukat.
28/2798
Kérdező: Mi a nyelveken-szólás? E levél is minősülhet gyónásnak?
Tágabb értelemben természetesen minősülhet gyónásnak az is, amikor valaki levélben tárja
fel szívét, lelkét. De hivatalosan csak személyes találkozás révén mondhatjátok, hogy
gyóntatok, hogy feloldozást kaptatok. Ez egy kicsit olyan, mint mikor valaki levélben akarja
rendezni idegállapotát valamelyik pszichológussal. Van egy pont, amikor a személyes
találkozás feltétlen feltétele annak, hogy az illető idegileg rendeződjék.
28/2902
Az viszont igaz, hogy jogi értelemben érvénytelen részetekről az a feloldozás, amely a jogi
kereteket túllépi. Ezért az, akit jogi előírások akadályoznak abban, hogy a pap által érvényes
feloldozásban részesüljön, hitére és őszinte megtérési szándékára támaszkodva fogadja el,
hogy Én, Jézus, pontosan olyan tisztává teszem gyónás nélkül is, mintha a legtökéletesebb
gyónást végezte volna el.
28/2903
Ne félj Tőlem, a te Jézusodtól! Aki Engem, Jézust, szívesen befogad magába, annak lelkében
feltétlenül rendet teremtek! Sokkal nagyobb az Én szeretetem annál, semmint ne tudnám
azt, amit ti halálos bűnnek neveztek, teljesen megszüntetni mindenféle szentgyónás nélkül
is! Az Én szentségi jelenlétem olyan isteni erőt áraszt, amely mindenre képes annak
érdekében, hogy a jó szándékú lelkeket szerető Szívemre öleljem! Ne félj hát Tőlem!
29/2926
A gyónás és a szentáldozás két, egészen különböző esemény! A te egyházadban van olyan
egyházi törvény, hogy bűneidet minden esztendőben meggyónjad, és az oltáriszentséget
legalább húsvét táján magadhoz vegyed. Egymástól függetlenül, bármelyiket lehet bármikor
elvégezni! Föl szoktátok osztani ugyan bűneiteket súlyos és kevésbé súlyos bűnökre, ezek
között a határeset annyira szubjektív, hogy nincs sok értelem ezen rágódni.

29/2937
A katolikus egyház előírása szerint annak, aki ehhez az egyházhoz tartozik, évente legalább
egyszer el kell végeznie szentgyónását egy felszentelt papnál. Más egyházakban más
előírások vannak, amelyek a bűnök megbocsátását érintik.
A szentáldozás nem áll lényegi kapcsolatban a gyónással, amint a mosakodás sem áll lényegi
kapcsolatban az étkezéssel.
29/3013
… 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.
Tudnod kell, hogy nem a szertartások által lesz valaki kedves Isten előtt (legfeljebb az
emberek előtt). Isten, aki a szíveket nézi, tudja, hogy mi lakik az emberben. Minden őszinte
bűnbánat csodálatos tisztítást tud végezni bennetek! De azért az, aki teheti, évente legalább
egyszer végezze el a szentgyónását.
Itt meg kell még jegyeznem azt, hogy jelenleg országotokban gyakran több lelki fájdalommal
jár a szentgyónás bizonyos személyi és egyéb okok miatt (értetlen, szeretetlen papok,
lehetetlen körülmények, főleg időhiány, kapkodás miatt), mint örömmel, ezért legyetek
okosak és óvatosak, körültekintők, ha a szentgyónás által mélyülni akartok hitetekben.
29/3020
Bűneidre megbocsátást gyónás nélkül is tudok adni. Nekem, Jézusnak, nincs megkötve a
kezem különböző paragrafusokkal, mint a papoknak. Hidd már el, hogy Számomra öröm
benned élni!
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!
31/3196
Nagyon természetes, hogy gyónás nélkül is van bocsánat. Bánat nélkül nincs bocsánat!
Minden felekezet előír bizonyos külső formákat is, amelyek benső bizonyosság irányában
tudják erősíteni tagjait.
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.
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 gyakori gyónás helyett Én inkább azt ajánlom, hogy igyekezz egy imakörhöz, egy olyan élő
közösséghez tartozni, ahol az Én nevemben jöttök össze, Velem foglalkoztok, s olyan
témákat tárgyaltok, amelyek hatására közelebb tudtok kerülni Hozzám. Ez sokkal fontosabb,
mint a gyakori gyónás.
31/3346
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.
32/3301
Kérdező: Milyen időszakonként gyónjak?
Ha katolikusnak mondod magadat, akkor bűneidet minden esztendőben gyónjad meg, és
legalább húsvét táján, az Oltáriszentséget vedd magadhoz. Ez egyházad parancsa!
Nagyon fontos, hogy mindenki megtartsa egyházának azokat a parancsait, amelyek nem
ellenkeznek Velem, Jézussal!
Minden egyházban vannak olyan parancsok, amelyek ellenkeznek az Én, a te Jézusod
szellemével. Ezek miatt fognak üldözni benneteket minden egyházban, ha Én, Jézus, leszek a
legfontosabb számotokra!
E parancsok mindig és minden egyházban, a hatalom gyakorlásával vannak kapcsolatban,
tehát engedelmeskedtetni akarnak!
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.
34/3532
Médiumomnak a fejében is megfordult a gondolat, hogy nyilvános gyónást végezzen
előttetek, de Én, Jézus, leállítottam. Van neki lelki-atyja, gyónjon annál. Igen, mert nem az az
érdekes, hogy ő milyen, hanem az, hogy kié és mit mond. Ő az Enyém, és azt mondja, amit
Lelkem sugall neki, hogy továbbítsa felétek. Nagyon természetes, hogy az evangéliumaim
alapján bárkitől és bármikor kontrollálható az, amit mond.
34/3555
Amint nem lehet más helyett bűnbánatot tartani, úgy nem lehet gyónni sem. A szentgyónás
lényegéhez tartozik a bűnbánat. Száz római pápa sem tudja érvényesen feloldozni azt, aki
nem tart bűnbánatot! Bánat nélkül nincs bocsánat! A pap feloldozása egyben külső igazolása
is annak, hogy valaki valóban megbánta bűneit. Aki azt mondja, hogy ő megbánta, de nem
hajlandó meggyónni, pedig megtehetné, az a valóságban nem bánta meg bűneit. A
bűnbánathoz természetszerűen hozzátartozik az, hogy a bűnbánó minden tőle telhetőt
megtesz azért, hogy bűnbocsánatot nyerjen.

Azokban a felekezetekben, amelyekben nincs az a gyónási forma, mint nálatok, ott is ki kell
valamiképpen nyilvánítania annak, akik bűnbocsánatot akar kapni, azt, amit abban a
felekezetben ezzel kapcsolatban megkövetelnek.
34/3591
A szégyenérzet jogos akkor is, amikor valaki úgy érzi, hogy gyónnia kell. De az őszinte
bűnbánatnak éppen az az egyik megnyilvánulása, hogy szégyen ide, szégyen oda, legalább a
szentgyónásban vállaljátok tetteitek kinyilvánítást.
35/3609
A már eddig megjelent 34 kötet HANG-könyv, a különböző időben és helyeken megtartott
közösségi összejövetelek, előadások, a heti két napra összesűrített 'életgyónások', amelyek
hatására új emberekké válnak ezek végzői, és még sorolhatnám azokat a jézusi
találkozásokat, amelyek hálára ösztönöznek. Ezek mind-mind arra döbbentenek rá, hogy
kérnivalóm ma már nincs semmi más, csak az a hét kérés, amelyeket a 'Miatyánk' tartalmaz.
35/3688
A szentgyónás és a szentáldozás nincs összefüggésben egymással! Aki havonta szentgyónást
végez, annak ne legyenek problémái a gyakori szentáldozással kapcsolatban.
35/3691
Kérdező: Kell, vagy nem kell gyakran gyónni?
'Bűneidet minden esztendőben meggyónjad, és legalább húsvét táján az Oltáriszentséget
magadhoz vegyed!' Ez a te Egyházadnak, a Szentlélek által sugallt negyedik parancsa.
Azok a részek, amelyeket te különböző 'jelenések' alapján felsoroltál, nincsenek
szinkronban Egyházadnak az előbb említett parancsával. Tehát, ha a Szentlélek által
irányított Egyházadhoz akarsz elsődlegesen alkalmazkodni, akkor ne a magánkinyilatkoztatások alapján formáld lelkiismeretedet!
Én, Jézus, ügyelek arra, hogy a HANG-könyvekben olvasható szavaim elsősorban ne a
magán-kinyilatkoztatások által legyenek igazolhatok, mert ezek legtöbbje nem tud
fennmaradni az idő rostáját, hanem az evangéliumaim alapján álljanak.
Igenis! Gyakran többet árt, mint használ az, ha túlságos hangsúlyt tesztek a bűneitek
miatt érzett lelki fájdalmatokra, mint szívetekben lévő jelenlétem örömére!
Nagyon sajnálom, hogy első nyilvános kijelentésemet, amelyben felszólítottalak
benneteket gondolkodásotok átalakítására (Márk 1,15), tehát egy komoly szemléletváltásra,
ti ezt e mondattal adtátok tovább a Bibliában: 'Tartsatok bűnbánatot!'
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.
35/3742

Kérdező: Mikor kell szentgyónáshoz járulnom?
A katolikus Egyházban van egy olyan előírás, amely szerint mindazok, akik magukat
katolikusoknak tartják, minden esztendőben végezzek el legalább egyszer a
szentgyónásukat, és húsvét táján vegyék magukhoz az Oltáriszentséget.
Én, Jézus, mindenkinek azt tudom ajánlani, hogy végezzen mielőbb egy életgyónást egy
olyan papnál, akivel kapcsolatban az a meggyőződése, hogy hiteles ember. Ha ezt megtette,
akkor feltétlenül elég, ha a jövőben eleget tesz egyházának előbb említett előírásának.
36/3757
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.
38/4026
Nem szükséges a nagyon részletes gyónás. Ami nagyon szükséges az az, hogy hidd el, Isten
már régen megbocsátotta neked minden botlásodat, amit valaha is elkövettél! Ezt elhinni
nagyon szükséges! Isten nem annak örül, ha gyermekei állandóan szomorkodnak bűneik
miatt, hanem annak, ha egyre jobban örülnek Isten jóságának!
38/4098
Soha nem adtam tanítványaimnak olyan tanácsot, hogy távgyógyítást végezzenek, bár Én,
Jézus, végeztem távgyógyítást, tehát ez lehetséges, de ennek gyakran több a kára, mint a
haszna. Ennek egyszerű magyarázata az, hogy a személyes kapcsolat által lehetővé vált
érintkezés hiánya nagyon megnehezíti a lelki sebek gyógyítását. Nem véletlen, hogy a
katolikus egyházban nem tartják érvényesnek a telefonon történő gyónást-feloldozást akkor
sem, ha egyébként, a személyes kapcsolaton kívül, minden más feltétel adott.
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.
39/4197
Kérdező: Erőltessem magamnál az évi gyónást?
Évente egyszer jó, ha valaki feloldozásban részesül, akkor is, ha nem érzi bűntől terheltnek
önmagát. Egy év alatt még a legtisztább helység is beporozódik. Jó az, ha évente legalább
egyszer a felgyülemlett idegességeket, nyugtalanságokat, szeretetlenségeket feloldozás
formájában is leoldjátok magatokról. Ennyit mindenkinek kell, hogy megérjen az a szívbéke,
amelyet a feloldozás közölni akar.
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.
39/4238
Kérdező: Súlyos dorgálást kaptam gyónásomkor.
A papokat is jellemzi a különböző idegállapot. Ha te éppen olyan időben mentél gyónni,
amikor az illető gyóntatót pont akkor valami negatív hatás ért, hát éppen rajtad csattant az
ostor. Egy ilyen eset nem akadályozhat meg téged abban, hogy próbálkozz másnál gyónni.
Sokkal többet ér a te lelki békéd, nyugalmad, semmint egy idegbeteg pap miatt erről
lemondhatnál. Addig kell próbálkoznod, amíg szíved nyugalmát meg nem találod! Értsd meg,
hogy áldozatvállalás nélkül nincs lelki fejlődés! Ne add föl olyan gyorsan! Rám, a te Jézusodra
még olyat is mondtak, hogy ördög vagyok (Mt, 12.24), és mégsem sértődtem meg. Te se légy
sértődős. Hidd el, hogy sokkal több olyan pap van, aki szeretettel gyóntat, mint olyan, akinél
te próbálkoztál. Értékeld többre lelked állapotát, mint a rajtad kívüli idegbeteg világ esendő
papjait. Testi betegségetek meggyógyításában sem szoktátok könnyen feladni a reményt. Ne
add hát fel a lelked gyógyításakor sem!
40/4290
Te úgy gondolod, hogy leveledben gyónást végeztél. Ez részben igaz. Azért csak részben,
mert a gyónás lényegéhez tartozik a bánat és az erős fogadás. E kettő pedig ugyancsak
halványan szűrődik át soraidon. Az igazi gyónás nem a bűnök felsorolásából áll csupán.
40/4335
Vétkeidet, mivel megbántad, Isten már régen megbocsátotta. E megbocsátás kinyilvánítását
bármelyik felszentelt pap elvégezheti a szentgyónásban. Bennem, Jézusban az IRGALOM
ISTENE jelent meg közöttetek. Mint tudod, Én, Jézus arra kértelek benneteket, hogy nem
hétszer, hanem hetvenhétszer-hétszer, vagyis határ nélkül kell megbocsátanotok
egymásnak. Erre csak azért kérhettelek benneteket, mert az IRGALMAS ISTEN ilyen! Aki
vétkezik, az nem Istennek, hanem önmagának árt! Mivel a vétek természetellenes
magatartás, ezért a helyes önszeretet parancsa azt követeli tőletek, hogy ne vétkezzetek!
Mivel Isten természetének lényege a SZERETET, ezért az igazi bűnbánónak mindenkor
megbocsát.
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.
42/4581
Kérdező: Felszabadultam, és már nem tudok úgy gyónni, mint addig.
Aki igazán szabad, az tud gyónni úgy is, ahogy eddig gyónt! Vigyázz! Nagyon kell ismerned az
evangéliumaimat ahhoz, hogy vallásod előírásait szándékom szerint tudd megbírálni.
Médiumom, aki e HANG-könyveket írja, rendszeresen gyónik úgy, ahogy erre
gyermekkorában megtanították, és emiatt egyáltalán nem érzi magát a Tőlem kapott
szabadságában korlátozottnak! E téren idővel csupán a körülményeiben történt változás.

Nem gyóntatószékben gyónik, hanem lelki atyjának a szobájában. Igaz, hogy gyónása nem
pár percig tart, és az is igaz, hogy nem minden hónapban történik. De van olyan is, hogy
amikor másnál gyónik, akkor gyóntatószékben végzi ezt el. Hidd el, hogy az a szabadság,
amelyet te most érzel, hosszú távon nem fog téged sem építeni, sem buzdítani, sem
vigasztalni! Nem, mert nem attól szabadultál meg, amitől kellett volna! Az igazi szabadság
azoktól a megkötözöttségektől való szabadulást jelenti, amelyek a szeretetben való
növekedést akadályozzák benned!
43/4685
Kérdező: Járulhat-e szentgyónáshoz az, aki elvált?
Ha röviden válaszolnék leveledre, azt mondanám, hogy nemcsak minden embernek joga, de
lelkiismereti kötelessége is az, hogy bűnét, szeretetlenségét bánja meg akkor, amikor annak
szükségét érzi. A bűnök megbánásának nem lehet semmiféle jogi akadálya. Akkor sem, ha
ezt bizonyos helyeken fennhangon hirdetik. Van ugyan olyan egyház, ahol a szentgyónás
feltételeit jogi keretek közé szorítják, de magát a bűnbánatot nem lehet jogi keretek közé
szorítani. Sokkal többen tisztulnak meg szentgyónás nélkül, mint szentgyónás által. Magának
Istennek kezét nem kötik meg a szentségek sem! Igaz, a gyóntatót megköthetik bizonyos jogi
keretek. Az ilyen gyóntatót meg kell értenetek! De senkinek nem szabad senkit elzárni attól a
felvilágosítástól, amire szüksége van ahhoz, hogy Istennel rendezze lelkét.

