
HÚSVÉT 

Kulcsszó: vezető 

(9 Hang-levélben, 2 oldal megjegyzésekkel, 12-es betűmérettel.) 

Megjegyzések 

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

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

lel. Erről az oldalról letölthető egy rendkívül gazdag Cd is, amelynek tartalmáról a kihelyezett Cd borító hátoldalán 
olvashatsz.  Átlagos letöltési idő 8 perc. 
A hírlevelet szabadon felhasználhatjátok mások lelki, szellemi épülésére.  
 

9/760 

Drága Gyermekem! Az Én utam a földön nem sétagalopp! Ezt most, közvetlenül a húsvéti 

feltámadás ünnepe előtt mondom. Neked is eljön a te feltámadásod! Te is meg fogod 

tapasztalni, hogy érdemes volt szeretni akkor is, amikor ezért nem járt viszonzás. Igen, meg 

fogod ezt tapasztalni. Velem még senki sem járt rosszul hosszú távon! Ne ragadj meg a 

felszín pillanatainál! Szíved mélyén mindig Rám találsz! 

16/1559 

A te egyházadnak van olyan előírása, amely szerint bűneidet minden esztendőben meg kell 

gyónnod, és az Én oltáriszentségi jelenlétemmel legalább húsvét táján egyesülnöd kell. 

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, de ezek 

között a határeset annyira szubjektív, hogy nincs sok értelem ezen rágódni. 

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. 

32/3301 

Ha katolikusnak mondod magadat, akkor bűneidet minden esztendőben gyónjad meg, és 

legalább húsvét táján, az Oltáriszentséget vedd magadhoz. Ez egyházad parancsa! 

35/3691 

'Bűneidet minden esztendőben meggyónjad, és legalább húsvét táján az Oltáriszentséget 

magadhoz vegyed!' Ez a te Egyházadnak, a Szentlélek által sugallt negyedik parancsa. 

http://web-hang.hu/letoltesek


35/3742 

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. 

35/3754 

Egy nemrég megtért családapa nagypénteki bűnbánata. 

 HÚSVÉTI BŰNBÁNATOM. 

Nekem ez az első olyan húsvét az életemben, amelyben Jézusé a főszerep. Most próbálom 

először ünnepként megélni az Ő halálát és feltámadását. Ahogy azon gondolkodom - 

nagypéntek reggel kutyasétáltatás közben -, vajon miért is halt meg Jézus úgy, vajon miért 

kereszten kellett kínhalált szenvednie, hirtelen belém hasít a döbbentő felismerés: 

MIATTAM!!! Igen, én juttattam Jézust a keresztre! Igen, én! Azzal a gondolkodásmódommal, 

amivel még egy-két hónappal ezelőtt is azt bizonygattam Feri bácsinak Jézus tanításának 

koronája volt az Ő kereszthalála! Hogy e nélkül csak üres szavak lettek volna, amit az 

Országról és a szeretetről mondott. 

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. 


