PÁPA - PÁPASÁG
Kulcsszó: pápa
(37 Hang-levélben, 9 oldal megjegyzésekkel, 12-es betűmérettel.)
Megjegyzések
1.
2.
3.

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.

Amikor a lenti levelek születtek, II. János Pál volt a pápa.
1/20
A római Pápa sem tud mit kezdeni azzal az ismeretanyaggal, mely birtokában van. Nem,
mert teológiai ismereteit megfelelőnek gondolja. Így ezek bezárják, s lehetetlenné teszik
számára, hogy szabadon tudjon működni benne a Lélek.
1/29
Az képtelenség, hogy bármely felekezet is lefoglalhatna úgy magának Engem, hogy tetszése
szerint rendelkezzék Velem. Az igazság az, hogy bármely felekezetben bárki átadhatja magát
Nekem úgy, hogy tetszésem szerint rendelkezhessem vele.
Nem az Egyház nyújt Engem a világnak, hanem Én nyújtom az Egyházat az
embereknek. Üvöltően hamis nézet az, mikor Egyházamban a hatalmon lévők azonosítják
magukat Egyházammal kizárólagos módon. Ezt maguk a hatalmon lévők is tudják. Szentlélek
elleni bűnnel főleg itt lehet találkozni.
Számomra Egyházam megalapítása előtt is világos volt, hogy szeretnem kell
mindenkit, s tudomására kell hoznom mindenkinek, hogy e feladat elvégzésére vállalkozva
akarok mindenki lelkében élni. Vagyis, hogy mindenkinek szól e felhívásom: Engedj be
magadba, hogy mindenkit szerethessek általad. Aki ezt Számomra nem teszi lehetővé, abban nem tudok élni akkor sem, ha római pápa,
akkor sem, ha gyermekorvos.
2/96
A jelenlegi római pápa gyakran látható föld-csókolás közben, mikor repülőgépéről először
lép valamely ország földjére. Ezzel akarja kifejezni annak a népnek, hogy országát szereti,
tiszteli, s kitüntetés számára, hogy földjére lépett.
7/556
Sokat kell még szenvedned. Én veled és benned vagyok! Higgy jobban jelenlétemben!
Maradj állhatatos HOZZÁM, és ne keverj össze azokkal, akik magukat szolgáimnak gondolják

és hirdetik! Engem senki és soha nem foglalhat le magának úgy, hogy ő irányíthatna. Sem
római pápa, sem intézmény nem béníthat le Engem azokban, akik újjászülettek Lelkem által.
11/959
Helytartója annak van, aki nincs jelen ott, ahol időnként szükség volna jelenlétére. Mivel Én
Lelkem által mindenütt jelen vagyok, ezért nagyon csínján kellene bánnotok e
kijelentéssel:"Jézus földi helytartója". Annyi magyarázatot kellene tenni hozzá, hogy jobb e
kijelentést nem használni. Ezzel is úgy vagytok, mint a pápai tévedhetetlenséggel. Ahhoz,
hogy ne lehessen félreérteni, szinte külön tanulmányt kell mellékelni hozzá magyarázatként.
Amikor Pétert arra kértem, hogy legeltesse juhaimat, akkor arra kértem, hogy legyen ő a
főkolompos a juhok között. Pásztornak egyedül magamat mondottam (János 10; 14-16)!
Pétert pedig azonnal lesátánoztam, amikor nem úgy gondolkodott, ahogyan Én (Márk 8:33).
Ma sincs ez másképpen. Egyházamba a hatalmi struktúrával maga a Sátán épült be! Én a
szeretetszolgálat RENDJÉT tudom csak magaménak vallani az Egyházban! Az egy akol és egy
pásztor nem annyit jelent, hogy egykor mindenkinek a pápa lesz a pásztora, és egyháza az
lesz, akit ő elfogad bárányának. Akkor lesz egy akol és egy pásztor, ha Én leszek az Egyetlen
pásztora mindazoknak, akik különböző formákban, de Engem tekintenek az egyetlen
Pásztoruknak (János 10; 16). Ehhez a pápáknak fel kell adniuk minden hatalmi
rangkórságukat, s a szolgáló szeretet szellemében azt kell vállalniuk, hogy éppen a
mindenkire kiterjedő szolgáló szeretet alapján ők legyenek olyan egységesítő elv, melyet
minden részegyházam képes elfogadni.
12/1028
Amit a pápáról és a papokról írtál, az nagyon helyes. Valóban a pápa irányítása alatt álló
katonáknak tudhatják magukat a papok, de van ezek között is, aki inkább figyel Rám, mint
bárki másra. Ezekkel szokott meggyűlni a bajuk az egyházi elöljáróknak. Alig találsz
egyházatok nagyjai között olyat, akit ki ne akartak volna közösíteni, félre ne akartak volna
állítani az egyházi hatalmasok. (Sőt! Volt olyan is, hogy ezt meg is tették!)
14/1294
Minden nép életében és minden kultúrkörön belül vannak olyan hagyományok, amelyek
alkalmasak arra, hogy kinyíljanak Felém azok, akik fejlődni akarnak. De ha egy hagyomány
lemerevül, akkor több a hátránya, mint az előnye. Az általad említett tibeti választás
közelebb áll Hozzám, mint a ti pápaválasztásaitok! De egyik sincs Ellenemre!
14/1346
Bármilyen vezeklő, bármilyen imákat ajánló, bármilyen jó szándékot felmutató legyen az a
médium, ha nem vall színt a Rám hallgatás mellett, tehát a parancsra ember-gyilkolást is
vállaló magatartás ellen, az a Megtévesztő mellett, tehát Ellenem dolgozik! Ezt tette nem
régen a római pápa, amikor felfegyverzést ajánlott az egyik nemzetnek, hogy önvédelemből
biztonságosan gyilkolja a másik nemzet embertársait, akik szintén önvédelemből látják jónak
ugyanezt. Ebben az esetben ez a pápa feltétlenül a Megtévesztő eszköze volt! Bár nem
sokkal később, amikor muzulmán területen volt, akkor ennek pontosan ellenkezőjét állította.
Ekkor az Én oldalamon állt. Sajnos, őt e kettősség jellemzi!

15/1392
A katolikus Egyház azt hirdeti, hogy e kijelentésem: "Aki titeket hallgat, Engem hallgat", ez
igaz. Csak azt hallgatja el, s éppen ezért féligazságot hirdet, hogy csak akkor igaz e
kijelentésem, ha ti az Én nevemben azt mondjátok, amit Én tanítottam! Nem igaz tehát, hogy
Engem hallgattok, ha az Én nevemre hivatkozva azt mondják nektek, amit a napokban a
jelenlegi pápa mondott, mikor azt jelentette ki, hogy föl kell fegyverezni az egyik katolikus
országot, mert joga van saját védelmére. E pápa, bármilyen jó szándékkal is nyilatkozott,
nem Engem képviselt. Nem, mert Én azt mondtam, hogy ne álljatok ellen a gonosznak, és azt
is mondtam, hogy inkább szeressétek ellenségeiteket! Ha valaki ezt mondja, és ezt halljátok,
akkor valóban Engem hallgattok!
Drága Gyermekem! Boldogságotok, tehát erkölcsi magatartásotok területén mindig
egyértelmű voltam, és minden esetben, amikor valaki azt mondja, hogy a magatartásra
vonatkozó kijelentéseimet nem úgy kell értenetek, ahogyan mondtam, a megtévesztővel van
dolgotok, legyen az akár a római pápa, akár a dalai láma, akár a legfőbb zsidó rabbi, akár
bárki más!
17/1694
A HANG könyvek írója az egyike azoknak, akik a legtisztábban képviselik a KATOLIKUS
tanítást ma országotokban. Én Jézus, nem engedem, hogy hitvitákba bonyolódjék, pedig
alkatilag nagyon hajlamos erre, s néha át is lépi az Általam megengedett határt. Ilyenkor nem
a szeretet és béke, hanem a szeretetlenség és békétlenség légkörét szenvedi. Ilyenkor igazán
csak ő tudja, hogy milyen lelki szenvedéseket kell szenvednie! Így ő is, amit nem tanul meg
szavaim által, azt szenvedésből tanulja meg! Így nevelem őt, hogy a hangsúlyt arra az erkölcsi
magatartásra tegye, amelyben főszerepe van ennek a kijelentésemnek: "Szeressétek inkább
ellenségeiteket" (Lukács 6; 35)! E kijelentésem, sajnos, minden felekezetben
hangsúlyárnyékba került, pedig ennél lényegesebb mondanivalóm nincs, nem is volt és nem
is lesz soha! Csak azok a médiumaim hitelesek, akik ezt hirdetik. Aki nem ezt hirdeti, - lehet
az akár a római pápa, - az nem hiteles médiumom!
19/1866
Kérdező: A pápalátogatás annyira fontos?
Minden szertartásnak elsősorban lepecsételő, és nem valamit megvalósító jellege van!
Minden megkeresztelt csak akkor lesz keresztény, ha IGENT mond az Én életemre! Enélkül
ezer római pápa keresztelése sem tesz kereszténnyé senkit, csak megkereszteltté! Ez még a
gyermek-keresztelésnél is így van! Az ex opere operátó szentségi hatékonyság, vagyis az a
felfogás, hogy a szentségi jel meg is valósítja azt, amit jelez, semmiképpen sem
magyarázható valami földöntúli automatikának! Szentségekre nem az Istennek van szüksége,
hanem nektek, földi embereknek! Isten bármiféle szentség nélkül is azt tehet, amit akar. De
ti, ha erőforrásnak használjátok a szentségeket, akkor nagyszerű találkozásokat biztosítanak
ezek Velem! De ha lelketlen automatikában gondolkodtok a szentségekkel kapcsolatban,
akkor nagyon tévedtek! Minden lepecsételésnek csak ott van értelme, ahol van lepecsételni
való! Ezt minden kisiskolásnak meg kell értenie! Senki nem lesz tudtán kívül Isten gyermeke
egy szertartás által úgy, hogy anélkül ne lehetne az!

A pápalátogatás van, akinek fontos, van akinek nem fontos. Se jobb, se rosszabb nem lesz
senki tőle! A pápa és sokan mások úgy gondolják, hogy jót tesznek, ha segítik e találkozást.
Amennyiben szándékuk jó, annyiban jót tesznek ezzel, de nem ettől lesznek jobbak
másoknál. Mindenki attól lesz egyre jobb, hogy minél előbbre halad az ellenségszeretés
útján. Mert ez a lényeg! IRGALMASSÁGOT AKAROK! Amennyiben a pápa ezt segíti elő,
annyiban fejlődik lelkileg, amennyiben nem erre teszi a hangsúlyt, nem fejlődik lelkileg.
20/1939
Mit gondolsz, miért nincs egység a megkereszteltek között? Azért, mert egyik helyen sem
hajlandó egy hatalmon lévő hangadó sem lemondani a bársonyszékéről! Egyik sem vállalja az
állapotszerű vértanúságot még elvben sem, nemhogy a gyakorlatban! A pápa-mobiltól a
templomok riasztó berendezéseiig minden ezt igazolja!
21/2117
A katolikus tanítás a pápai mindenhatóság, a szentségek hatékonysága, a szentek tisztelete
és a halál utáni állapot (tisztítóhely, búcsúk nyerése, búcsúcédulák) területén túloz, míg a
protestánsok e területeken csonkítanak!
22/2142
Egy általános elvet tudok adni, amely segít fölébe emelkedni a szellemi zűrzavarnak.
Tanulmányozd az evangéliumaimat! Ha valamit nem értesz bennük, akkor ne nyugodj meg
addig, amíg problémádra értelmet megnyugtató választ nem kapsz! Nektek adatott tudni az
Isten országa titkait! (Máté 13; 11) Ne egyezz bele abba, hogy ez, vagy az misztérium, amit
nem lehet megérteni! Ne egyezz bele abba, hogy értelmi belátásodat alávesd emberi
tekintélynek. Legyen az a római pápa, vagy bárki, csak akkor fogadd el irányítását, ha azt
értelmesnek, jónak látod a magad számára!
25/2472
Azt pedig tudnotok kell, hogy az alázatosság lényegéhez tartozik az a nyitottság, amelynek
birtokában le tud mondani az alázatos ember az általa meglátott jóról akkor, ha valaki jobbat
kínál fel neki. De csak akkor! Azt is tudnotok kell, hogy az Én kijelentéseimnél jobbat aligha
talál ki bárki is, legyen az akár a római pápa!
27/2681
Evangéliumaim tanulmányozása nélkül maga a római pápa sem tudja kiszűrni az ártó erők
ügyeskedéseit jelen világotok szellemi kaotikus kavalkádjából. Jelenleg országotokban a KIO
(Keressétek az Isten Országát) tanulmány és "Merre menjek" hittankönyv adnak legjobban
eligazítást e téren. Sem a csalhatatlanság karizmája, sem a szellemek megkülönböztetésének
adománya nem tölcsérrel fejetekbe öntött megvilágosodás. Egészséges alázat és megfelelő
tanulékonyság nélkül senki nem képes tisztán látni! Ismétlem: SENKI!
28/2877
Bár csak három kérdésre szoktam válaszolni, de most szólnom kell a sükösdi médiumomról
is. Ő valóban az Én médiumom, de ő is ki van téve tévedéseknek olyankor, amikor nem

szenvedésemet mutatja meg, hanem szövegel. A körülötte élők nem tudnak hiteles
kontrollnak bizonyulni. Egyedül az evangéliumaim azok, amelyek hiteles kontrollt jelentenek
bármelyik médiumom számára. Minden földi halandó tévedhet! A római pápa is! Egyedül
azok bizonyulnak hiteles mérlegnek, akik megfelelő alázattal igyekszenek az
evangéliumaimban megfogalmazottakat életükben valóra váltani! És ha ez nem sikerül nekik,
akkor nem másokban, hanem magukban keresik ennek okát!
29/2951
A Katolikus Egyházban csodálatos eszközök állnak rendelkezésére annak, aki valóban
találkozni akar Velem! Sajnos természetes az is, hogy ez az egyház is, mint minden más
egyház, olyan terheket, negatív hatású terhetek cipel magán, amelyek árnyékot vetnek a
benne található értékekre. De ezek a nyomorúságok nem lehetnek, legalább is nem
szabadna, hogy legyenek akadályai annak, hogy azokat az értékeket (szentségek, szentek
tisztelete, a pápaságnak, mint egységesítő elvnek elfogadása), amelyek ebben az egyházban
kétségtelenül felismerhetők a tárgyilagos kereső számára, felvállaljátok!
29/2981
Nekik tudomásul kell venniük, hogy te úgy szereted őket, ahogy te látod jónak, és nem úgy,
ahogy ők szeretnék! Légy hát határozott! Semmiképpen se válassz magadnak lelki irányítót
azok közül, akik végeredményben a te ápoltjaid. Akár püspök, akár pápa az illető!
32/3284
Ne keverjétek az irányt! Nem a pápa, nem a püspökök, nem a papok éltetik az Egyházat,
hanem a pápát is, a püspököket is, a papokat is, a Szentlélek élteti, amennyiben ők nem
vetnek akadályt ennek.
32/3364
Ha szíved parancsa, tehát lelkiismereted azt mondja benned, hogy a templomba-menés nem
növeli, hanem akadályozza szíved szeretetének erősödését, akkor feltétlenül lelkiismereted
hangját kell követned.
Természetesen, ezt a döntésedet meg is kell tudnod okolnod, nehogy tévedés áldozatává
válj! Csak azért, mert kívülről azt mondják neked, hogy köteles vagy vasárnap templomba
menni, s benned belülről az a meggyőződés él, hogy ott szeretetlenül prédikálnak,
tanításommal ellentétes tanokat akarnak rád kényszeríteni, pl. lelkiismereted ellenére
engedelmességet követelnek tőled: ne mondd azt, amit gondolsz! Mondd azt, amit a
hatalom mond! Tedd azt, amit mondanak, és ne azt tedd, amit Én, Jézus egyértelműen
tanítok a szeretet szó tartalmaként, a soha senkinek nem ártást, a mindig mindenkinek
megbocsátást, a szolgáló szeretés megvalósítását (János 13; 34), akkor magad ellen vétesz,
ha mégis kiteszed magadat ilyen kísértéseknek!
Ha még a szentáldozáshoz járulókból is olyan farizeusi légkör árad, amely nem épít, buzdít,
vigasztal, hanem inkább rombol, kétségbe ejt és elkeserít, ilyen esetben még a római pápa
sem kényszeríthet senkit a templomba-járásra!

33/3395
A pápai főség, a szentek tisztelete, a szentségekről kialakított felfogás és az ideig tartó,
illetve örökké tartó szenvedésről szóló tanítások, a Biblia használata, azok az érzékeny
pontok, amelyek mindegyikében van igazság, de mindegyik egyház mindegyiket eltúlozza,
torzítja. Az e pontokon tisztán látók, feltétlenül hátrányos helyzetbe kerülnek, üldöztetésnek
vannak kitéve, bármelyik egyházhoz tartoznak is. De e pontok azok, amelyek az idők
végezetéig csak intézményes egyházak keretében tarthatók fenn akkor is, ha a különböző
egyházi hatalmasságok torzítják ezeket.
33/3417
Amíg tehát a földön emberek által kreált hatalom létezik (más nem is létezhet. A pápai
hatalom is, amennyiben hatalom, emberi kreáció!), mindaddig üldöztetésben,
alulértékelésben részesülnek azok, akik Engem, Jézust tartják egyértelműen útnak,
igazságnak és életnek.
33/3463
Hiába mondom gyakran, hogy értelmes ember értelmetlen dolgot sokáig vállalni nem tud.
Nem hiszitek el, hogy nem kívánok olyan hitet az erkölcs területén, amelyet értelemmel alá
ne lehetni támasztani. A jelenlegi pápa éppen most ad ki egy olyan enciklikát, amelyben arról
tesz tanúságot, hogy az értelmet és a hitet nem szabad szembeállítani egymással! Ez az
erkölcsi rendre is, sőt erre vonatkozik a legjobban. Ezt el kell fogadnotok, ha erkölcsileg
értelmesen tisztulni akartok! Márpedig kell, hogy akarjatok, ha jó szándék van bennetek!
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.
34/3563
Olyan dogma nincs, amely tagadná a reinkarnációt! Ha lenne, akkor a római pápa soha nem
vállalt volna közös imádkozást a dalai lámával, akinek léte egyértelműen a reinkarnáció
következménye, és ezt tudja a római pápa is. Ha e sarkalatos igazságot tudja, és mégsem
akarta volna korrigálni, nem akarta volna valamiképpen tudomásául hozni az illetőnek, akkor
bűnrészességgel lehet vádolni őt. De nem vádolható!
35/3656
Tisztelni csak azt lehet, aki tiszteletre méltó. Mivel senki sem tiszteletre méltó mindenben,
ezért nem lehet senkit mindenkor, mindenben tisztelni. Csak a tiszteletreméltóságában
tiszteletre méltó minden ember! A részeg, a maga hányadékában nem tiszteletre méltó
akkor sem, ha ez maga a római pápa!

35/3669
Akit, amit te Sátánnak nevezel, az elsősorban nem személy, hanem hivatal! Olyan ez, mint a
pápa. A pápa mindenkor pápa, de nem mindig ugyanaz a személy. A sátán mindenkor sátán,
de nem mindig ugyanaz a személy. E hivatal soha nem fog kiürülni, mert mindig lesznek
olyanok, akik inkább akarnak uralkodni, mint szolgálni.
35/3682
Egyházamban semmi közöm ahhoz, aminek uralkodás íze, szaga van! Egyházamba
beletartoznak a püspökök és a pápa is, de a legkevésbé segítik Egyházamban az Én életem
megvalósulását!
Még föltámadásom tudata sem elég arra, hogy elérjétek azt a lehető legnagyobb
boldogságot a földön, amit szívbékének lehet nevezni. Szükséges a Velem való kapcsolat
MEGTAPASZTALÁSA! Amint szükséges volt az mindenkor a mindenkori tanítványaimnak.
Engem megtapasztalás nélkül, nem lehet tanúskodni Rólam. A főpapok ezért nem tudnak
Rólam tanúskodni, mert nem Engem, hanem egy hatalmi szervezetet tapasztaltak meg, s így
csak arról, annak dicsőségéről tudnak tanúskodni. De enyéimnek tudniuk kell, hogy a
mulandó dicsőség akkor is mulandó dicsőség, ha azt pápai tiarával a fején képviseli valaki.
Nagyon a feledés homályába süllyedt egyik gyermekemnek az a jelképes cselekedete, amikor
szegényes köpenyét terítette rá az egyik haldokló főpap vacogó testére!
35/3717
Amikor a római pápa azt mondja magáról, hogy ő csalhatatlan, akkor ezt nyugodtan el lehet
fogadni az univerzális hit alapján. Ezen az alapon mindenki csalhatatlan! Miért lenne a római
pápa ez alól kivétel. De ha erről az alapról elindulva olyan irányt vesz valamelyik kijelentése,
rendelete, amely nem támasztható alá még magjában sem az Én szavaimmal, akkor nyilván
nem csalhatatlan, mert embertelen és istentelen egyaránt. Amikor azt mondja, hogy embert
ölni nem szabad még akkor sem, ha az az ember még meg sem született, de mert ember,
ezért az univerzális hit alapján joga van az élethez, akkor bizony, csalhatatlan igazságot jelent
ki. Ha azt igazolná valaki, hogy a meg nem született magzat, még csírájában nem ember,
mert lehet még belőle valami más is, akkor természetesen azt kellene csalhatatlanul
mondania, hogy bár az embert nem szabad megölni, de a magzatot igen, mert az még
csírájában nem ember.
Ha a római pápa azt mondja, hogy valamelyik nemzet katonáinak joga van más nemzet
katonáit parancsra megölni, akkor semmiképpen sem csalhatatlan. Ebben az esetben
nemcsak azért nem csalhatatlan, mert irányt tévesztett, hanem azért is, mert lelépett az
univerzális hit talajáról, tehát arról a talajról, amelyen minden embernek joga van saját földi
létéhez.
Mivel a római pápa, bár sokszor mondott olyat, ami embertelen és istentelen egyaránt,
tehát ellene mond az univerzális hitnek, de még soha nem mondotta, hogy az ilyesmit Velem
igazolhatóan, csalhatatlanul állítja, ezrét nyugodt szívvel gondolhatja, mondhatja magát
csalhatatlannak. Ha azt állítja magáról, hogy ő Isten szolgáinak a szolgája, hát, 'adja Isten,
hogy úgy legyen'. Ha mégsem az, akkor sem a kijelentése hibás, mert e kijelentés az
univerzális hit talaján áll, és Velem alátámasztható. Az, hogy a gyakorlatban e kijelentést
miképpen éli meg, bizony ő felel érte. Állítása mindenképpen helytálló. Egy állítás akkor is
helytálló, ha nem valósítják meg!
37/3901

Mint tudod és belátod, hogy mindenki hisz valamiben. Azt is tudod, hogy különböző vallások
vezetői csalhatatlannak gondolják magukat. Ennek alapján kreálnak maguknak különböző
vallásokat. A különböző vallások emberi készítmények. Mégpedig hatalmi alapon!
Hierarchiára felépített alapon. Én, Jézus, hiába mondtam, hogy ti egymásnak testvérei
vagytok, s ne adjatok egymásnak különböző rendfokozatot, főleg az Én nevemben ne! A
katolikus egyházban ontológiailag, tehát az emberi lét gyökerét érintően más élőlénynek
mondanak egy felszentelt papot, mint egy laikust. Ezt annak alapján teszik, mert a Szentlélek
a REND lelke, és emiatt egy felszentelt papnak vannak olyan adottságai, amelyek a fel nem
szenteltnek nincsenek. Bár ez igaz, de emiatt nincs joga senkinek az erkölcsi rendben, tehát
az Én, a te Jézusod szemével nézve, más embernek tekinteni egy felszentelt embert, mint
mást. A felszentelés nem jelent mást, mint azt, hogy tudomására akarja adni a világnak a
Szentlélek által biztosított RENDET! Csak Istentől kapott szerepében (amint egy nő a férfitől)
különbözik egy fölszentelt pap a többi embertől, de erkölcsi rendfokozatban nem! Senki nem
lesz jobb attól, hogy pap, püspök vagy pápa! Az erkölcsi rendben egyedül az Általam
elmondott, nektek felajánlott és Részemről tőletek elvárt szeretet számít!
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Kérdező: Istentől való-e a pápa részére a 'szentatya' megszólítás?
A pápa a Fenevad?
Az első században minden keresztényt szentnek neveztek.( 1 Kor. 1; 2 / 2 Kor. 9;1 / Ef. 1; 1 /
Tim.5; 10 / Jud. 1;3 / Zsid. 6;10 / Jel. 17;6/ ) Ennek ismeretében nem szükséges
megbotránkoznod a 'szentatya' megszólításon. Kétségtelen, hogy korotokban e megszólítás
már idejét-múltnak tűnik. Fontos volna, hogy magadat is mindig szentnek tudd!
Nem a pápa a Fenevad. Nincs a pápa koronáján az, hogy ő mindenkor földi helytartója lenne
Isten Fiának. Ezt a hazugságot valóban a Fenevad terjeszti róla! E cím: 'A pápa Jézus földi
helytartója' csak akkor illeti meg a mindenkori pápát, amikor, mint egységesítő elv,
nyilatkozik meg. Ilyenkor valóban Én, Jézus vagyok az, aki őáltala szólok. E cím téged is
megilletne ilyenkor, ha az egész világ keresztényeit volnál hivatva képviselni. A mindenkori
pápa neve aláírásakor ezt olvashatod: Servus servórum Dei. Ez magyarul így hangzik: Isten
szolgáinak a szolgája.
39/4195
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.
39/4196
Az a fiú ne szertartástól, hanem saját megjavulásától várja élete megváltoztatását. Ha e
törekvése komoly, akkor még keresztelés nélkül is kedves Isten előtt. De ha az ilyen
törekvést meg akarja spórolni, akkor keresztelheti akár a római pápa, akkor sem ér semmit
keresztelése Isten előtt!

40/4335
Kérdező: Abortuszaimat csak a pápa oldozhatja fel?
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.

