VEZETŐK
1. rész
(túlnyomórészt egyházi vezetőkről szóló levelek)
Kulcsszó: vezető
(230 Hang-levélben, 2*13 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.

A kigyűjtés témája a vezetőkről, túlnyomórészt a vallási vezetőkről szól. A témát a
terjedelme miatt két egymást követő hónapban tesszük közzé.
MOTTÓ
Bármelyik valláshoz tartozol, ha Engem képviselsz, és eléje helyezel vallási vezetőid
elképzeléseinek, akkor nem kerülheted ki, hogy ne osztozz sorsomban (János 15; 20)!
(11/609)
1/20
Ez a föld már nagyon megérett a pusztulásra. Kit érdekel a vezetők közül, hogy mi lesz a világ
sorsa? Senkit! Mindegyiket egyéni pillanatnyi sorsa érdekli csupán.
1/26
Vagyok tehát Én, vannak Engem képviselni szándékozó intézmények, felekezetek, és vagytok
ti, akik vagy beleszülettek, vagy belejelentkeztek ezek valamelyikébe. Aki Engem keres, az
Rám találhat bármelyik Engem képviselni akaró intézményben. De mindegyik intézményben
csak nagy szenvedések árán tud megmaradni Mellettem. Ennek egyszerű oka az, hogy
Szentlelkemet mindegyik intézmény vezetői ki akarják sajátítani maguknak. Márpedig a Lélek
ott fú, ahol akar, és nem ott, ahol akarjátok. Amikor ott is fú, ahol ti akarjátok, az azért van,
mert ti akkor éppen ott akarjátok, ahol fú. Tehát nem Ő alkalmazkodik a ti akaratotokhoz,
hanem előfordul, hogy ti azt akarjátok, amit Ő.
1/66
Kérdező: Uram! Gitáros testvéreim voltak itt vasárnap, és Rólad szóló énekeket énekeltek a
szentmisén. Az öregek egy részének nem tetszett. Mi erről a véleményed?

Barátom! Nekem nagyon tetszett testvéreidnek játéka, éneke. Engem dicsőítve
gazdagodtak lelkileg azok, akik nem önmagukat keresték. Hozzám kerültek közelebb azok,
akik azért járnak templomba, hogy Bennem gazdagodjanak.
Nem kis áldozatot hoztak azok, akik vidékről éppen azért jöttek ide, hogy így
találkozzanak Velem. Nem élték meg áldozatnak. Örültek, hogy itt lehettek.
Csak azoknak nem tetszett, akiknek az sem fog tetszeni, hogy meg kell halniuk. A
halált ugyan még kénytelenek lesznek vállalni, vagy inkább elviselni, de a Velem való
találkozásuk számukra éppen azért fog problémát jelenteni, mert nem értik meg, hogy miért
nem látok úgy, mint ők.
Az igazsághoz tartozik azonban, hogy nem csak tudatos lezártságuk ludas ebben,
hanem az egész eddigi életviteletek. Ebben az egyházamban nem arra tettétek a hangsúlyt,
hogy nyitottnak kell lenni, hanem arra, hogy engedelmesnek kell lennetek. Nem arra tettétek
a hangsúlyt, hogy állapotszerű feladat a gondolkodás átalakítása, hanem arra, hogy vannak
megmerevült örökérvényű dogmák, melyeket éppen ti, papok és írástudók tudtok helyesen
őrizni, s a ti híveiteknek nincs más dolguk, minthogy ebben segítsenek titeket.
Ők ezt vállalták. Ezért ti jutalmul szemet hunytatok szinte minden olyan vallási
eltorzulás előtt, melyről azt láttátok, hogy nem veszélyezteti hatalmatokat, uralmatokat.
Ne okold hát azokat a jámbor lelkeket, akik szintén nagy áldozatokra képesek azért,
hogy különböző zarándoklatokon részt vehessenek, s ugyanakkor értetlenül állnak
fiataljaitok vallási megnyilvánulásai előtt. Nem Ellenem dolgoznak ők, hanem inkább saját
meggyőződésük mellett. Mégpedig olyan meggyőződésük mellett, mely meggyőződésükben
papok, főpapok egyaránt nagyon is osztoznak. Hidd el, ezeknek a vezetőnek sokkal nagyobb
a bűnük e téren.
Inkább azért adj hálát, hogy vannak azért az öregek között is, akikben van benső
rugalmasság, s akik nem mondtak le végleg arról, hogy gondolkodjanak, s nem egyeztek bele
végleg abba, hogy Velem kapcsolatban mindig mások gondolkodjanak helyettük. Igaz,
nincsenek sokan az ilyen öregek, de a te korodban még mindig többen vannak, mint akkor
voltak, mikor Én éltem emberként a földön.
Azt is el kell hinned, hogy kevesen vannak azok is, akik egyáltalán nem akarnak
fejlődni. Kevesen vannak, akik saját igazukat semmiképpen sem adnák fel.
Azok vannak legtöbben, akiknek már kevés idejük van arra, hogy változtassanak
meggyőződésükön. Ezek azok a jó szándékú, de nem az Én szívem szerint gondolkodók. Ezek
azok a jámbor lelkek, akik örömmel fogadják majd az átalakulásukhoz szükséges, akár
gyötrelemmel is járó állapotot, melynek vége mégiscsak az lesz, hogy úgy ölelhetem
szívemre őket, mint akik állapotszerűen vállalták a gondolkodás-átalakítást, és ami ezzel
együtt jár, a szeretetemben való növekedést is."
1/70
Részben az emberek nagy többsége sem igényli az olyan élő közösségeket, melyekben a
jelenlévők erkölcsileg leméretnek. Sajnos a lelki-szellemi tunyaság hallatlanul leleményes
abban, hogy kibújjék lehetőleg minden felelősség alól.
Így aztán sem a NÉP, sem a nép VEZETŐI nem tartják szívügyüknek, hogy a keresztség, mint
Velem való élő találkozás, olyan élő közösségbe oltsa be a megkereszteltet, ahol a tagok
értelmükkel és szívükkel egyaránt Belőlem táplálkoznak, illetve LELKEMBŐL.
1/71

Bizony, a katolikus Egyház vezetőinek nagyon el kellene gondolkodniuk azon, hogy miért
nincs papi hivatás. Illetve, mi az oka annak, hogy szinte csak az megy papnak, aki vagy beteg,
vagy karrierista, vagy naiv.
1/77
Az elmúlt két évezred olyan önmegtagadásokat állított be Nevemben életetekbe, melyekhez
Nekem nem sok közöm van. Azt nyilván nem tehették meg vezetőitek, hogy letagadják
szavaimat. Hát le nem tagadták, csupán megmásították. Ezzel rosszabbat tettek, mintha
letagadták volna azokat. Rosszabbul jár az, aki téves úton halad, mint az, aki el sem indul. Egy
elrontott jót nehezebb korrigálni, mint egy jót létrehozni.
2/95
A hitetlenség és a hiszékenység nagyon nem azonos tartalmat hordoznak. A hiszékenység
nagyon eltorzíthatja a Velem való életszerű és ésszerű kapcsolatot. Ma is szánom a sereget.
Vak vezetőitek világtalan emberek millióit vezetik. Hová? Nem lehet kétséges. Közös
tragédiába bukik mindkét fél.
2/97
Annak lelkében pedig, aki valóban a legjobb szándéktól vezérelve tolmácsolja a lelkében
megtapasztalt élményeket, annak lelkében már előbbre felgyülemlett az a vágy, hogy
valamit tennie kell Értem, s mivel egyházi vezetőitek csak azt engedik meg számára, melyről
egyértelművé válik, hogy hatalmukat nem veszélyezteti, így nagyon torzult formában
nyilatkozhatom csak meg bennük.
3/190
Barátom! Nagyon itt az ideje már annak, hogy kezdjétek komolyan venni azt a világot,
ahonnan és ahová valók vagytok. Mióta birtokotokban van tanításom lényege, amit
örömhírnek neveztek, azóta tudnotok kéne, hogy nem a félelem lelkét kaptátok, hanem a
fogadott fiúság Lelkét. Rátok nézve szomorú dolog az, hogy míg különböző felekezetek
vezetői nem látnak abban semmi kivetni valót, hogy materialista tanokkal fertőződjenek,
addig a spiritiszta összejövetelektől óva intenek benneteket, nehogy lecserélhetőkké
váljanak azok a vezetőitek, akik hatalmukat éppen azáltal tudják fenntartani köztetek, hogy
nélkülözhetetlennek mutatkoznak éppen az olyan ismeretszerzés dolgában, mint a szellemek
világa.
3/197
A ti földi országotok olyan, amilyenné teszitek. Az Én országom olyan, amilyenné Én teszem.
A ti országotokban kell nektek az Én országom életstílusát bemutatnotok. Minél inkább
megteszitek ezt, annál inkább kiütközik a különbözőség a kettő között. Nem azért győzött
tehát az ateista irány, mert ti rosszabbak vagytok, hanem mert jobbak vagytok másoknál.
Amikor e világ Fejedelme átengedi nektek e világ kormányzását, akkor már nagy baj van
nálatok, bennetek. Ahol nem ateista irány uralkodik a földön, ott egyházi vezetőiteknek még
lehetőségük sincs a megtérésre. Igaz, így se sok, de a semminél azért több lehetőségük lesz
felismerni azt, hogy Hozzám tartozni nem azonos azzal, hogy a hatalomhoz is tartozni kell.
Éppen ellenkezőleg.
3/198

Van egy olyan törvényszerűség, melynek a másik neve kegyelem. Ezzel nektek nem is kell
foglalkoznotok. Nem, mert amit most kegyelem alatt értek, az nem más, mint az Én benső
munkám teremtményeimben. Ilyen kegyelem az a kiválasztottság, melyet a zsidók magukban
hordanak. De a kegyelem nem jelent igazságtalanságot olyan értelemben, hogy bárkivel is
kivételeznék ezáltal. Ha valaki a Tőlem kegyelemként kapott kiválasztottságot arra használja,
hogy mulandó, hatalmi érdekek szolgálatába állítja magát, - gondolj az egyházi vezetők
különböző rang- és címkórságára - akkor önmagának feltétlenül árt, de hát ezt sem ti, sem
én megváltoztatni nem tudom. A rosszat nem tudom olyan címkével ellátni, mely azt Általam
kívánatosnak hirdethetné.
A zsidóság a vezető szerepek lefoglalása által nem tesz mást, mint negatív módon tesz
tanúságot arról a kegyelemről, mely kiválasztottságuk által az Én munkám bennük. Nekik
nem jó. Időnként ez a nem jó annyira fölgyülemlik, hogy a történelem ezeket a korokat
zsidóüldözések- korának nevezi. A zsidóüldözések, az antiszemita megnyilvánulások nem
mások, mint a bennük működő kegyelmem elrontásának következményei kárukra. Kárukra,
és nem a ti károtokra."
4/260
Arra a kérdésedre pedig, hogy jobb-e a katolikus Egyház, mint a többi, válaszom
egyértelműen: NEM! De ezt mondanám bármelyik egyházra. Nem azért kell valamelyik
egyházhoz tartozni, mert az jobb, mint a többi, hanem azért, hogy abban az egyházban,
melyhez tartozol, keresd és találd meg azokat az eszközöket, melyek által Engem ÚT-ként
elfogadhatsz. Talán már fárasztó számodra, hogy annyira hangsúlyozom ÚT-ként magamat.
De ez a legfontosabb! Ennek kikerülésén fáradoznak mindenütt az egyházi vezetők. Ne menj
utánuk. Utánam gyere, Velem gyere tovább életed útján. Velem járni nem lehet úgy, hogy
valaki nem tartozik egy egyházhoz sem. Aki így akar Velem járni, az ki akarja mazsolázni
mindegyik egyházból azt, ami neki kedves, csak ne kelljen áldozattá válnia, mint Nekem.
Tudnod kell, bármelyik egyházhoz tartozol, mindegyikben egyformán nehéz, mert
mindegyikben vannak olyanok, akik uralkodni akarnak Rajtam is, rajtad is. Amit kétezer évvel
ezelőtt mondottam, az ma is áll. Nem lehet különb a tanítvány sorsa, mint amilyen az Enyém
volt. Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Éppen az egyházi vezetők részéről fogsz
legtöbb értetlenséggel találkozni, mivel ők hivatalból nem Engem, hanem egy intézményt
kívánnak képviselni, melyet Velem kívánnak azonosítani.
4/262
Az a kívánságod, hogy Jézusnak is, és a katolikus Egyház vezetőinek is kedvébe járj, az nem
fog menni. Nem lehet két úrnak szolgálni. Nem arról van szó, hogy nem szabad, hanem arról,
hogy nem lehet. Az egyházak vezetőinek kívánságait csak annyiban szabad és kell is
teljesítenetek, amennyiben alá tudják azokat támasztani számotokra az Én kijelentéseimmel.
Van olyan, hogy ez lehetséges. Ez különben minden egyházzal kapcsolatban így van. De
mindig igaz marad: INKÁBB KELL ISTENRE HALLGATNI, MINT EMBEREKRE. Tehát főleg Istenre
kell HALLGATNOD, Aki benned is él!- Ez a lelkiismeret szava, melyre a legjobban kell
figyelned.
4/282
Ezek az emberek nagyon beszűkült gondolkodású és nagyon jámbor emberek, akik óriási
anyagi háttérrel rendelkeznek Amerikából, s vezetőiket vakon követik.

A Jehova tanúinak nagy értéke, hogy komolyan veszik azt, amit igaznak tartanak, de
csökkenti ezt az értéket az, hogy éppen beszűkültségük következtében vehetik komolyan a
Biblia fundamentalista módon való kezelését. Sajnos azt is meg kell mondanom, hogy bizony
hamisítják is a Bibliát. Vezetőik számára nem jelent gondot az, hogy ahol én jelen időt
használtam pl. Jn. 8; 58-ban, ott ők múlt időt használnak egyes könyveikben, mikor idéznek.
Pl. "A legnagyobb EMBER, aki valaha élt" című tankönyvükben. Fontos, hogy ne lógjak ki
abból a skatulyából, melybe próbálnak beilleszteni. De van még pár hely, melyet azért
kénytelenek hamisítani, mert másképpen ellentétbe kerülnének önmagukkal. Giuseppe de
Rosa könyvében megtalálhatod ezek egy részét.
Mindez nem von le semmit azok buzgóságából, akik időt és fáradságot nem kímélve
törekszenek képviselni az általuk felismert igazságot. Legtöbbjük nem vétkes tudatlanságban
szenved, hanem olyan tudatlanságban, melyről nem tehet, de igenis tehetnek azok a
különböző egyházak vezetői, akik bár vezetőknek, főpapoknak mondják és mondatják
magukat, de életükkel cáfolják Lelkem gyümölcstermő munkáját.
4/299
Kérdező: Van-e a magyarságnak kiváltságos szerepe a Föld-bolygó történelmében?
Olyan értelemben, hogy személyválogató volnék, olyan értelemben nincs kiváltságos szerepe
egy országnak sem. Olyan értelemben, hogy feladatot kell elvégeznie egy népnek, olyan
értelemben van kiváltságos szerepe. Micsoda ez a szerep? Egy olyan nyitottság, mely más
népek életét nem jellemzi annyira. Ez a nép a többiekhez viszonyítva gyermekded nép. Csak
vékony rétegben található meg a kis-egónak az a leárnyékoló ereje, mely az igazi én-t, azt,
ahol Én bennetek élek, egészen le tudja bénítani.
Az ebben az országban tapasztalható tanulékonyságnak természetesen veszélye az, hogy sok
és nagy fájdalomnak teszi ki magát. Vezetői és félrevezetői gyakran élnek vissza ennek a
népnek jóhiszeműségével.
4/315
Papnak azért nem hívok senkit országotokban, mert ma sem teszik lehetővé a prófétai szót
azoknak, akik e pályát választják maguknak. Pedig erre lenne legnagyobb szüksége ma
országotokban az Én Egyházamnak. Azok a barátaid, akiket te azon a bizonyos teológián
megismertél, bizony nem az Én hívásomra mentek oda. Természetesen meg nem
akadályozhattam egyiket sem, hogy odamenjen. De hát a bűnt sem tudom megakadályozni.
Az Én szabadságom véget ér ott, ahol a tiétek kezdődik. Azt, hogy mennyire nem engedik
meg a prófétai szót egyetlen szemináriumban sem, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a
HANG című könyvnél árnyaltabban fogalmazott prófétai szót sem engednének ilyen
helyeken forgalmazni. Pl. A KIO-t. /Keressétek Isten Országát, melyet P. Bulányi írt, aki
Irántam való szeretetből vállalta, hogy halálra ítéljék, amit aztán életfogytiglani börtönre
változtattak. / Pedig de jó volna nemcsak minősítést, de érveket is hallani azok szájából, akik
ma Egyházam vezetőinek gondolják magukat. De jó volna, ha legalább egymással vállalnák a
párbeszédet Egyházamban azok, akik ellentétben állnak egymással. De jó volna, ha nem
hatalmi szóval akarnának az ilyen konfliktusoknak véget vetni.
4/325
A másvallásúakkal ugyanaz lesz, mint veletek. Mindenki annyiban Enyém, amennyiben az
Enyém akar lenni. Függetlenül attól, hogy milyen felekezethez tartozik. Én vagyok az ÚT,
IGAZSÁG ÉS ÉLET, és nem valamelyik felekezet. Én minden felekezetben megtalálható vagyok

annak, aki Engem keres. De azt tudnotok kell, hogy egyetlen felekezet vezetői sem örülnek
azoknak, akik valóban Engem keresnek, és nem elöljáróik tetszését. Bár van néha, hogy a
kettő egybevág. De általában nem ez a jellemező. Ez viszont, azok számára, akik Engem
keresnek és szeretnek, nem baj.
4/339
Amit Én kívánok, azt semmiféle intézményes egyházban nem bírják elviselni ma sokáig. Egy
darabig igen, de egy nemzedéken át már nem. Egyetlen intézmény sem hisz abban, hogy úgy
fönnmaradhatna, ha SORSOMAT minden tagja vállalná. Főleg a vezető réteg előtt ez teljes
képtelenség, utópia. Pedig bizony nemcsak fönnmaradna, de akkor virágozna ki igazán.
Aki ma papnak megy, az, ha akarja, ha nem, csupán már jelenlétével gátolja annak a lelkiszellemi fejlődésnek ütemét, melyet megszüntetni ugyan nem tud, de némileg még
tartósíthat azoknak körében, akik nem vállalják, illetve vezetőik felelősségére hárítják
lelkiismereti döntéseiket. Tehát azok körében, akik lelkileg infantilizáltak.
5/361
Kérdező: Az egyházi vezetők által helytelenített tudományok: asztrológia, mágia, ezek segítik
vagy nehezítik az igazságot keresőket?
... kérdésedre azt tudom mondani, hogy a vallási felekezet vezetői csak annyiban jogosultak
irányt mutatni, amennyiben az emberek iránti szeretetet az Én kedvemért szolgálják. Az
említett tudományok sajnos nagyon alkalmasak arra, hogy ködös képzelgéseknek legyenek
melegágyai, s képesek még arra is, hogy - nem egy ilyen példáról tud a történelmetek pusztító háborúk kimenetelét próbálják e tudományok által kiszámítani. Nem ritkán e
tudományok által ajánlott időben indultak el a hadvezérek gyilkolni egymást, e tudományok
képviselőinek tanácsára. Éppen ezért, az egyházi vezetők óvintézkedéseit nem kell
mindenestül lesöpörni az asztalról.
5/369
Nincs tehát jó, vagy legjobb vallás. Vannak szeretetben élni akaró emberek, és vannak nem
szeretetben élni akaró emberek. Ha ez utóbbiak tudatosan ilyenek, akkor üdvösségük ellen
cselekszenek. A különböző felekezeteknek az lenne a feladata, hogy a szeretésben élés
fontosságát, mindenek-felettiségét hirdessék, és tegyék hitvallásuk alapjává. Ha ezt tennék,
akkor azonos lenne az üdvösség biztosítása a vallásossággal. De ilyen felekezet nincs.
Egyetlen keresztény felekezet sem Engem, hanem önmagát tartja a legfontosabbnak. Sőt!
Szinte mindegyik önmagához akar torzítani Engem, s azt hirdeti, hogy amit ő képvisel
hivatalból, az mindig azonos Velem, az Én elképzelésemmel még akkor is, ha ennek
ellenkezőjét egyértelműen hirdettem, evangéliumaimban leírattam, annak idején. Gondolj
csak arra, hogy milyen világosan kértelek benneteket: Semmire ne esküdjetek. - Szeressétek
inkább ellenségeiteket. - Egymás szolgái legyetek - stb. Sorolhatnám még azokat a
kijelentéseimet, melyeknek éppen az ellenkezőjét tapasztalhatjátok felekezeteitek vezetői
részéről. Én mindenesetre nagyon örülnék, ha a vallásosság és a szeretésben élés egy
gyékényen árulna, de nem így van.
5/385
Gyermekem! Minden intézmény rendelkezik előírásokkal, rendeletekkel, melyeket az
intézmény tagjai magukra nézve kötelezőnek fogadnak el. Gyakran megtörténik, hogy egy

intézmény előírásával nem tud azonosulni valakinek a lelkiismerete. Ilyenkor két út áll előtte.
Az egyik, hogy otthagyja az intézményt. A másik, hogy nem hagyja ott, mert fontos számára
az intézmény, csupán bizonyos előírásait nem tudja vállalni. Ilyenkor az illető jövőjének sorsa
az intézmény vezetőinek kezében van. Ezek döntenek belátásuk szerint, hogy az intézmény
hogyan jár jobban: ha elbocsátja az illetőt, vagy ha szemet huny az illető engedetlensége
felett. Egy intézmény vezető testülete sohasem a tagjai érdekeit képviseli, hanem az
intézmény rentábilis működését.
5/401
Miután csupa okos ember olyan vezetői pozícióba került, ahonnan szítani lehet a gyűlöletet,
hát az elmúlt évezredek borzalmasnál borzalmasabb háborúi nem a gyűlöletből
ábrándították ki az emberek nagy részét, hanem az értelem használatából, s átvette az
uralmat felettetek részben az uralkodási vágy azok részéről, akik értelmüket rosszra
használják, s részben a félelem azok részéről, akik lemondtak eszük józan használatáról. E két
sátáni erő aztán megtette a magáét. Kiszorította tudatotokból az örökkévalósággal való
foglalkozást, és olyan zsákutcába kerültetek, melyet ez a magatartás jellemez: amiről nem
gondolkodom, az nincs is.
6/437
Az akkori vallási vezetők állítása szerint szinte minden vallási törvényt áthágtam. Nem
tartottam meg az előírt böjtöket, megszegtem az Úr napjának előírásait, a tisztálkodási
törvényeket, ezekhez még hozzájött, hogy utcanőkkel, vámosokkal, a nép söpredékeivel
tartottam fenn kapcsolatot. Még az egyházi adó megfizetéséből is bizonyos értelemben
tréfát űztem. Közben még anyámat is bizonyos értelemben megtagadtam, (Máté 12: 48-49.),
népem egyszerű polgárait pedig arra akartam rávenni, hogy szeressék a római megszálló
katonákat, akik népünk legnagyobb ellenségei voltak. Sőt! Azt mondtam: "Inkább
szeressétek ellenségeiteket!" De káromkodtam is az akkori egyházi vezetők szerint, mivel
istenné tettem magamat, s Istent atyámnak mertem nevezni. Sőt, még azt is állítottam, hogy
ez az Isten a ti Atyátok is! Ugyanakkor árulómat, aki Engem eladott, még barátai előtt sem
lepleztem le, pedig a józanész nyilván ezt kívánta volna.
6/475
Csak a vak nem látja, hogy a hatalmaskodó egyházi intézmények ideje már lejárt a
gondolkodó emberek szemében, mikor vallásról van szó. Ma már sem máglyákat nem tudnak
gyújtani papjaitok, sem börtönökkel nem tudnak ijesztgetni benneteket. Igazán már a
pokollal sem, mert egy gondolkodó ember, aki papjaitok életét szemléli, ezekben annyi
kivetnivalót talál, hogy komolytalannak érzi a kárhozattal ijesztgető szavak súlyát szájukból.
Gondolkodó emberek tudják, hogy Istennek nincs szüksége sem papokra, sem hívekre. Az
embereknek van szükségük Istenre, Akihez ma könnyebben kerülnek közvetítő nélkül, mint a
mai úgynevezett főközvetítőkkel.
Ne érts félre! Tudom, hogy szükségetek van lelkészekre. De nektek kell eldöntenetek,
hogy kik legyenek azok, akik segítségében bizakodhattok. Vagy inkább így mondom: Rajtatok
keresztül akarom Én szolgálatban mellétek állítani azt, akit e feladatra fölkérek. Vagytok már
olyan nagykorúak, hogy erre fölhasználhatlak benneteket.

Vallási vezetőitek annyira leváltak a ti életetek vonaláról, hogy meg sem értik ma
már, mi az, amire annyira szükségetek van lélekben, hogy adományaim gyümölcsözően
működni tudjanak bennetek.
6/505
Egy parancs értelmetlen végrehajtása a kaszárnyák stílusa. Neked azt kell eldöntened, hogy
kívánja-e Isten tőled azt, hogy templomba járj, vagy sem. Isten azt kívánja mindenkitől, hogy
növekedjék a szeretetben. Ennek biztosítására eszközök állnak rendelkezésetekre. Ilyen
eszköz a templom is. Én ott jelen vagyok szentségi módon. Várom azokat, akik ilyen módon
találkozni akarnak Velem. Velem lehet más módokon is találkozni, s azok számára, akiknek
különböző okok miatt egyházi intézmények vezetői nem engedik meg a Velem való
találkozásnak ilyen formáját, különösen fontos, hogy más formákban akarjanak találkozni
Velem. Ilyen a rászorulókon való segítés, mivel minden rászorulóban jelen vagyok, hogy
szeressetek általuk. Ilyen a Biblia, de ilyen minden olyan találkozás, melyet azért hoztok
létre, hogy Velem foglalkozzatok. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összejönnek az Én
nevemben, ott vagyok közöttük. Ami pedig a legfontosabb: Ott vagyok szívedben kegyelmi
módon. Ez valós jelenlétem Nekem, és ahányszor lelked Hozzám emeled, vagyis imádkozol,
akkor Hozzám beszélsz, és képes vagy átvenni szívem békéjét.
7/510
Az intézményes egyházak megszűnnek szolgálni Engem, ha azok, akik az intézményt
képviselik, uralkodni akarnak az emberen. Azt kell tehát mondanom, hogy sok szenvedéstől
megkímélhetted volna magadat, ha nem veszed őket komolyabban, mint Engem.
Megvilágítom egy hasonlattal azoknak az egyházi vezetőknek szerepét, akik bár biztosan jót
akartak, de nagyon rosszul csinálják.
Amint a szép zenében nagyon fontos a szünet, mert különben elviselhetetlen lenne, úgy ezek
az emberek az Én szeretetem muzsikájában a szünetek. A szünetre nem szabad hangsúlyt
tenni, mert aki ezt teszi, az a semmire teszi a zenében a hangsúlyt. A dallam Én vagyok! A
szünetek a legtöbb egyházi vezető. Nem szabad őket a dallamot elnyomóan komolyan venni,
bár létük, ha nem is fontos, de szükséges a földi életben, hogy még a leganalfabétább lelkű
ember is valami REND-élményhez tudjon jutni általuk.
7/556
Kérdező: Egyházam vezetői helyesen cselekednek velem szemben?
HANG: Nálad az a helyzet, hogy túlságosan megkötözött vagy egyházadnak olyan
eszközeivel, amelyek csupán eszközök, és nem tartoznak a lényeghez. Te olyan vagy, mint
amikor valakinek testéhez nőtt a ruhája. Amint a test nőni kezd, a ruha akkor már nem előny,
hanem akadály lesz. Fájdalmas szorításával akadályozni igyekszik a növekedést.
Az Egyház nem bezárt doboz, hanem körülhatárolt kert. A fa, mely gyökerét a kert
földjébe ereszti, s onnan szedi a táplálékához szükséges anyagokat, nem lehet tekintettel a
kert kerítésére, mert nem oldalt, hanem fölfelé nő, a Nap felé!
A te sok kérdésednek, mint egy fa lombjának, nagyon kevés, szinte egyetlen
főgyökere van. Ha te egyházadat nem kertnek, hanem minden oldalról lezárt ládának
gondolod, akkor bizony szenvedésedet magadnak köszönheted, s nem lehet életed az Én
áldásom. De ha kert számodra az egyházad, akkor nem kevered össze a lényeget a

lényegtelennel, a célt az eszközzel. A LÉNYEG ÉN VAGYOK. Sem szentségek, sem imák, sem
templomba járások, sem papok, sem főpapok NEM LÉNYEGEK. A LÉNYEG ÉN VAGYOK. Sem
szentségek, sem imák, sem templomba járások, sem papok, sem főpapok NEM LÉNYEGEK. A
Lényeg ÉN VAGYOK! Az előbb említettek mind-mind ESZKÖZÖK!, melyeket NEKED kell
okosan alkalmaznod arra, hogy Velem személyes kapcsolatba kerülj, és így is maradj! Nem a
fent említettek a legfontosabbak, hanem az, hogy ÉN a szívedben vagyok! Ne feledd el,
Engem is az akkori egyházam, az egyházam főpapjai, az akkor legvallásosabb hívei vittek a
keresztre. Na és?! A földi élet ilyen. Ezen nem sopánkodni kell, hanem miután tudomásul
vetted, szabaddá kell válnod az egyházadban is minden olyan faltól, amely nem akadályozni
akarja a Velem való személyes kapcsolatot.
Ne bántsd a papokat! Nem tehetnek róla, hogy nem látnak bele lelkedbe. Nem téged,
de Engem sem tudnak magukba fogadni úgy, hogy boldogítani tudnám őket! A Korintusi levél
2; 3.17-ben olvasható igazságot nem bírják magukévá tenni. A papok az egyik legsajnálatraméltóbb társaság most a földön, mivel legkevésbé alkalmasak arra, hogy Lelkem
szabadságának légkörében éljenek. Ők úgy élik meg az Egyházamat, mint valami ládát,
melynek ugyan nagyon nagyok a méretei, de mégis csak lehatárolt minden oldala, s ők, a
papok ismerik e láda oldalainak határait. Ez nem így van. Kert az Én Egyházam, s fölfelé
határa a csillagos égbolt, tehát nincs határa.
Aki annak fogadja el az Én Egyházamat, aminek Én gondoltam, amire Én alapítottam,
az éppen a papok és a vallásos hívek miatt, nem kerülheti el sorsomat. Bizony nem lehet
különb a tanítvány sorsa, mint amilyen mesterének sorsa volt. Ahogyan Engem nem bírtak
elviselni, úgy titeket, az Enyéimet sem bírnak elviselni sokáig.
Gyermekem! Te még nagyon meg vagy kötözve papokkal, szentségekkel,
templommal és a vallásos emberekkel. Jól jegyezd meg, amit most mondok: Nem megoldás
egy másik egyház! A megoldás ÉN VAGYOK! Más egyházban sem vagyok jelen jobban, mint
abban, amely most a te egyházad. De nagyon fontos tudnod és élned azt, hogy sem
személyek, sem szertartások Engem nem helyettesíthetnek, Engem nem biztosíthatnak, és
Engem le nem korlátozhatnak. A lényeg nem a szertartás, még kevésbé az, aki ezt végzi,
hanem a MAGATARTÁS!!!
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 újjá- születtek Lelkem
által.
8/600
A nagy egyházak belegabalyodtak a túlélés révületébe. Ez számukra a legfontosabb, és nem
az, hogy vezetőik Értem el akarnák veszíteni életüket. Pedig ennek lenne következménye az,
hogy ők is, ti is olyan életet nyerhetnétek, amely méltóbb lenne hozzátok is, Hozzám is.
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.

8/680
A természetgyógyászokat is, csak úgy, mint a vallási vezetőket, megkísérti az anyagiasság
ördöge. Ennek kivédése komoly feladat. Nem arról van szó, hogy ne lenne méltó a munkás a
maga bérére, de igenis szó van arról, hogy ezen nem lehet a hangsúly.
9/727
Most furcsa dolgot mondok neked. Azok az egyházi vezetők, akik nem tiltják a hadbavonulást, végeredményben ezzel a halálbüntetés mellett szavaznak, mivel egy katona a
háborúban csak úgy tudja büntetni az ellenséget, ha rálő, és nem vaktában, hanem igyekszik
el is találni azt. Tehát e vezetők nem enyéim, nem hisznek Bennem akkor sem, ha állandóan
az Én nevemet emlegetik!
9/746
A karizmatikusok társaságát azért ajánlom mindenkinek, mert azokat hívjátok
karizmatikusoknak, akik átélték a Lélekkeresztséget. Tehát egy olyan istenélményt éltek át,
amely képessé tette őket arra, hogy Lelkem gyümölcseit, melyeket a Gal. 5:22-23-ban
olvashatsz, magukba ölelhették.
Ami hátrányul szolgál nekik, az az, hogy felekezeteik vezetőit s e vezetők irányítását
többre tartják, mint az Én Lelkem működését magukban. Ezzel leárnyékolják azt a
szabadságot, amely szabadság az Én Lelkem jelenlétének természetes velejárója (2Kor. 3:17).
Ha minden karizmatikus venné magának a fáradságot, és különböző felfogású
emberekkel vállalnák a párbeszédet, s ezzel vállalkoznának arra, hogy olyan rendet
teremtsenek a saját fejükben, mint amilyen az Én fejemben volt, amikor közöttetek jártam –
ennek lehetősége adott az evangéliumaim alapján –, tehát olyan rendet, amelynek
következtében minden felmerülő kérdésre értelmet megnyugtató választ tudnának átvenni
Lelkemtől, akkor nem mondtam volna, hogy a HANG irányítását jobban ajánlom.
Megáldalak. NAGYON SZERETLEK!
10/831
Azok, akik szeretnek ijesztgetni, és szeretik, ha különböző felekezetek hibáit, bűneit
belevetíthetik a Jelenések könyvének bizonyos képeibe, - könnyen teszik azok, akik mögött
még nincsenek évezredek, csupán évek -, arra mindenképpen jók, hogy ne hagyják elfásulni
azokat a lelkeket, akik kiábrándultak már saját felekezetükből, s most örülnek, hogy bibliai
magyarázatra találhatnak saját elmarasztaló ítéletük alátámasztására és saját lelkiismeretük
megnyugtatására.
Igen. Meg tudják nyugtatni saját lelkiismeretüket, mert a régi, nagy felekezetekben
már nem lehet kikerülni azt, hogy meg ne valósuljon az a jóslatom, hogy nem lehet különb a
tanítvány mesterénél, ha Engem üldöztek, akkor titeket is üldözni fognak. Ezt már nem
tudják vállalni saját felekezetükben, s kapóra jön nekik egy másik felekezet, amelyet újnak és
igaznak élhetnek meg, mivel még nem látszik rajta évezredek öregedésének ráncai.
Saját felekezetében kiállni és vállalni a tanúságtevést Mellettem, vállalni a megaláztatást,
bizony ez az állapot nem vonzó, sőt fölül is múlja ez a kilépők erejét. Nem képes átlagember
vállalni ezt saját felekezetében. Ezért olyan társasághoz csatlakozik a jó szándékú,
felekezetéből kiábrándult, vagy abba soha bele nem ábrándult ember, ahol nagyon
beszűkülten szabad csak gondolkodni, és fanatikusan hinni kell a vezetők
írásmagyarázatainak. Van ennek is értéke. Mert legalább rátette valamire az illető az életét!

Drága Barátom! A butaság nagyon sok embert visz a mennybe. De ettől a butaság még nem
lesz erény!
11/909
Bár Isten nem alapított vallást, mint ahogyan nem alapított nemzeteket sem, de amint
mindenkinek hozzá kell tartoznia egy nemzethez, ha a földön élni akar, úgy hozzá kell
tartoznia egy valláshoz is, ha képviselni akarja közösségileg is a SZERETET ISTENÉT!
De amint evilági országokhoz sem lehet úgy tartozni, hogy ne tenné ki magát bárki bizonyos
hatalmi üldöztetésnek, így van ez a vallásokban is. Bármelyikhez tartozol, ha Engem
képviselsz, és eléje helyezel vallási vezetőid elképzeléseinek, akkor nem kerülheted ki, hogy
ne osztozz sorsomban (János 15; 20)!
12/1066
Bármennyire szeretlek, nem dönthetem el helyetted, hogy melyik gyülekezethez tartozz.
Annyit mondhatok, hogy bármelyikhez tartozol, ha Engem követni akarsz, meggyűlik a bajod
a gyülekezet vezetőivel.
12/1109
Az a rettenetes erős, görcsös beidegzettség, mely ma a különböző keresztény felekezetek
vezetőit jellemzi, azt eredményezi, hogy szinte személyes támadásnak élik meg, ha
reinkarnációról hallanak! Van ennek pozitív magyarázata is. Sok vezető, mivel nem ismeri a
reinkarnáció lényegét, ezért attól tart, hogy e tan olyan erkölcsi zsilipeket nyit meg, melyek
romboló hatással lesznek az emberekre. Úgy gondolják, hogy sokan azért lesznek
gátlástalanok erkölcsileg, mert ezt mondják: " Nem baj, ha most nem változunk meg! Majd a
következő életünkben!"- Mondanom sem kell, hogy aki így gondolkodik, annak fogalma sincs
a reinkarnáció lényegéről! És természetesen Istennek szeretetben és igazságban
megnyilvánuló jóságáról sem!
13/1133
Egyházad az a baráti köröd, melyet kiépítesz magad körül, természetesen, Rám való
tekintettel. Ha Engem komolyan veszel, akkor csak idő kérdése, és kivétel nélkül minden
intézményes egyház vezető, uralkodó rétegével szemben találod magad. Ha Engem üldöztek,
téged is üldözni fognak, feltéve, hogy Engem felvállalsz, mint UTAT (János: 15; 20)! Vagyis, ha
soha senkinek nem akarsz ártani, ha mindig mindenkinek meg akarsz bocsátani, és ha
nagyon fontos lesz számodra az, hogy segíts a rászorulókon. Ilyen életformát csak baráti
körképes felvállalni (Máté: 18; 20). Intézmény soha!
14/1313
Kérdező: Vezetőink mintha nem várnák ennek beteljesülését: "Jöjjön el a Te országod!"
Vezetőitek azért nem hiszik el, hogy eljöhet az Én országom, mert általában ti sem hiszitek el,
hogy már el is jött! Pedig Velem eljött!
15/1438
Kivétel nélkül minden felekezetben vannak jó és nem jó vezetők. Ne a vezetőkkel
foglalkozzatok. Velem foglalkozzatok, és Engem fogadjatok el ÚT-nak. Az a gyanúm, hogy ha
ezt nem teszed okosan, akkor hamarosan el fognak köszönni tőled a papok. Igen, mert ők

nem fogadnak el engem ÚT-nak. Szinte egyik sem veszi komolyan az ellenségszeretetet, az
életelvesztést, az erő-nemalkalmazást, a kicsiséget, a kiszolgáltatottságot, a szegénységet!
16/1503
Kérdező: Egyházam vezetői okoznak nagy fájdalmat nekem.
Drága Gyermekem!
Mindaz, aki a földre születik, feladatként hozza magával azt az elvégzendő
gondolkodás-átalakítási munkát, amely megérteti a földi halandóval, hogy boldogsága senki
mástól nem függhet, csak egyedül tőle.
Mindaddig, amíg azt szeretnéd elérni, hogy bárki is másképpen viselkedjen
környezetedben, a csalódások sorozatának teszed ki magadat. Csak az nem csalódik, aki nem
ámítja magát!
Semmiféle egyházi vagy világi hatalmasság nem képes elvenni senkitől az Én
békémet, ha egyszer azt valaki elfogadta Tőlem. De elfogadni csak az tudja, aki nem akar
senkit megjavítani, csak önmagát. Az nem baj, ha ez nem sikerül. Elég a szándék! De annak
lennie kell!
Ha te esperesnél, püspöknél, pápánál, vagy különböző szertartásoknál keresed benső
békédet, akkor csak tüneti kezelésre számíthatsz lelki sebeid enyhítésénél.
A megoldás a Velem való személyes kapcsolat! Amennyire rajtad áll, kerüld azt a
helyet, azt a személyt, ahol pofonok várnak rád. Én nem köteleztem soha senkit semmi
másra csak arra, hogy ne ártsatok senkinek, hogy bocsássatok meg mindenkinek, és
segítsetek ott, ahol erre lehetőséget adnak. A többi nem érdekes. Illetve annyiban érdekes,
hogy eszköze lehet az előbb felsorolt magatartás megélésének. De csak annyiban érdekes.
Drága Gyermekem! A szívedben élek! Minden, az oltáriszentségi jelenlétem is, csupán
eszköz arra, hogy ez megtörténjen!
Te azt szenveded, hogy húsbavágónak éled meg azokat a hagyományos formákat,
amelyek valójában csak formák, s millió a száma azoknak, akik ezektől a formáktól teljesen
függetlenül igyekeznek élni az Én életemet.
Soha ne hagyd el vallásodat! De ne a formák oldaláról akard birtokolni a tartalmat, ne
a szertartásoktól várd azt a magatartást, amely ez Én életem megnyilvánulása lehet benned,
ha Engem, mint Utat vállalsz (ez a nem ártás, megbocsátás, segítés)!
Drága Gyermekem! Te még nagyon meg vagy kötözve egyházi személyekkel,
szertartásokkal. Amíg ezektől el nem oldod magadat, addig nem tudok szabadon működni
benned.
Akkor tudok benned működni, ha bármilyen esemény ezt a kérdést váltja ki benned:
'Mire jó ez nekem?' (mármint neked!) Hidd el, csak jó érhet téged, ha benned élek! Ehhez
kell vállalnod a gondolkodás-átalakítást. Ha elhiszed, hogy az Istent szeretőknek minden
javára válik, akkor nem is lesz olyan nehéz ez a gondolkodás-átalakítás.
Ne papoktól várd lelked békéjét, hanem Tőlem! Én egyáltalán nem vagyok papokhoz
kötve. Közülük azok, akik Hozzám vannak kötve, boldogok! Akik nincsenek Hozzám kötve,
azok nem boldogok. De ez nemcsak a papokra áll!
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!?!

Nagyon szeretlek! Légy nagyvonalúbb! Ne engedd, hogy ostoba személyi feszültségek
elrabolják szíved békéjét! Neked nincs más feladatod, mint az, hogy hidd el, miden a te
javadra válik, ha szeretsz Engem! Ez akkor is igaz, ha maga az ördög tombol körülötted!
Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!
17/1605
Sükösdön Én szenvedek médiumomban, de elhatárolom magamat az ott elhangzott, és
Nekem tulajdonított kijelentésektől. Ott az, aki főprédikátornak teszi magát, könnyen
befolyásolható olyan ártó szellemek által, akik nem az Én tanításomat hirdetik. Az ottani
médiumom, a maga egyszerűségében, nem képes elhatárolódni attól a szellemi hatástól,
amelynek semmi köze nincs az Én evangéliumaimban felismerhető tanításomhoz.
Ezen ne csodálkozz! Azok a vértanúságot is vállalt egyházi vezetők, akik a háromszázas évek
elején még a császárral is szövetséget kötöttek, pedig elmondtam apostolaimnak, hogy ne
akarják hatalmi áron leállítani az üldöztetést, szintén nem értették meg erre vonatkozó
szavaimat!

