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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.  
 

A kigyűjtés témája a vezetőkről, túlnyomórészt a keresztény vallási vezetőkről szól. A 

témát a terjedelme miatt két egymást követő hónapban tesszük közzé. 

17/1679 
Az intézmények vezetői Rám hivatkozva építik és szépítik palotáikat, hivatalaikat, saját földi 
kényelmük érdekében, s beosztottaik csodálatát igénylik azáltal, hogy különböző rangokat és 
címeket osztogatnak egymásnak, s fennen hirdetik, hogy ők ontológiailag, tehát létükben 
mások, mint az úgynevezett laikusok! Ők klerikusok! Egy SZENT HATALOM hordozói! 
Azt az utat, amelyet te vállaltál, azt nem tudom ajánlani senkinek, és nem is szólok hozzá 
számodra sem érdemben. Akik az általad vállalt utat járják, azokért csak drukkolni tudok, és 
remélni tudom, hogy bizonyos áttételes formában olyan tükrök lehetnek az intézményesült 
egyházak vezetői szemében, akiket ők képtelenek összetörni, s így nagyobb lehetőséget 
kapnak alattvalóik az emberségesebb, tehát boldogabb életre. Vagyis többet vállalhatnak 
Belőlem, mint ami a hatalmasoknak ínyére van. E második utat vállalók miatt ma már nem 
gyújtanak máglyákat egymás alá a különböző felekezetek, és embernek nézik, ha nem is 
egészen épelméjű embernek, a másik egyházi intézmény támogatóit is. 
 
17/1684 
Az ne nyugtalanítson, hogy nem akarsz betagozódni egyik valláshoz sem. Ma olyan korban 
éltek, amikor szinte minden vallás hivatalból torzítja tanításomat! Így volt ez régebben is, de 
ma már meglehetősen nyilvánvalóvá vált, hogy minden vallás vezetői olyan alá-fölé 
rendeltséget hoztak létre, amelyben már csak formálisan élik meg azt, hogy ők egymásnak 
testvérei. Ez áll még azokra a vallásokra is, amelyekben nem annyira kirívó a különbség, mint 
a római vallásban, amelyben egymástól lényegileg eltérő minőségi különbséget kell 
elfogadniuk klerikusoknak, laikusoknak egyaránt. Nyilván itt a legkirívóbb a - 'ti egymásnak 
mindannyian testvérei vagytok' - (Máté 23; 8) kijelentésem ellentmondásossága! 
 
17/1694 
Istenben nincs változás! Még árnyéka sincs a változandóságnak (Jakab 1; 17)! Ez azt jelenti, 
hogy Istennél semmi nem zárult le annak következtében, hogy bizonyos egyházi 
intézmények vezetői valamit lezártnak jelentenek ki. Én Jézus, elmondtam nektek, hogy 
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mindent átadtam, amit az Atyától kaptam (János 15;15), de elmondtam azt is, hogy még sok 
mondani valóm volna, amit nem bírnátok elviselni, de majd elküldöm a Szentlelket, s Ő 
tovább tanít benneteket (János 16;12-13). 
 
18/1722 
Kérdező: Miért mellőzik az egyházak vezetői a hiteles embereket? 
Az egyházak urai elsősorban nem az Én vágyaim beteljesülését akarják, hanem saját hatalmi 
pozícióik biztosítását. Ezért menetelnek mindig együtt a mindenkori világi hatalommal! Ezért 
volt bátorságom egyértelműen, a jövőt szem előtt tartva, kijelenteni, hogy nem lehet jobb 
sorsa a tanítványaimnak, mint Nekem adatott (János 15; 20)! 
 
18/1781 
Te egy felekezetről kérdezel Engem. Nincs jó és nincs rossz felekezet! Bármelyik felekezetben 
lehet Hozzám tartozni és lehet nem Hozzám tartozni! Aki arra teszi az életét, hogy Hozzám 
tartozzon, az mindegyik felekezetben kiteszi magát sok-sok támadásnak a felekezet vezetői 
részéről. Nincs a világon olyan egyház, felekezet, ahol el bírnák viselni a vezetők a felekezeti 
tagoknak azt a szabadságát, amit Én hoztam és akarok átadni nektek. Nincs a világon 
egyetlen olyan felekezet sem, ahol a felekezet vezetői úgy viselkednének a felekezet 
tagjaival, mint Én viselkedtem Júdással! Tudtam róla, hogy halálra fog adni, de Rajtam kívül 
ezt senki nem tudta, egészen az utolsó pillanatig (Máté 26; 21-22)! 
Ne az legyen hát számodra fontos, hogy melyik egyházról mi a véleményem, hanem az, hogy 
az Én életemben növekedj abban a felekezetben, ahol élsz. A felekezeti változtatásoknak 
lehetnek pszichikai okai, de kegyelmi okai nem! Úgy szeretni, ahogy Én szeretlek benneteket 
(János 13;34), minden Egyházban lehet, és egyetlen egyházban sem fogják zokszó nélkül 
hagyni az egyházi vezetők, ha azt látják, hogy egymásnak osztogatott címeik, bársonyszékük 
nem tesznek rád semmi különösebb hatást (János 15;20). 
 
19/1856 
Tehát nem szenvedést, hanem szolgálatot kell vállalni, még akkor is, ha ez szenvedéssel jár 
együtt! Ez a szemlélet szükségszerűen elromlott akkor, amikor az Én nevemben az Én 
egyházam vezetői összeszövetkeztek a hatalommal, sőt, maguk is a hatalom megszállottjai 
lettek! Ekkor indult el szánalmasan hódító útjára az a felfogás, hogy az önként vállalt 
szenvedés valami Istennek tetsző dolog! Annak érdekében aztán, hogy ezt át ne gondolják a 
józan gondolkodású emberek, erénnyé emelték a gondolkodásnélküli engedelmességet, 
csakhogy uralmukat biztosíthassák azok, akiknek eszükbe sem volt szenvedést vállalni Értem! 
De hatalmat, uralkodást annál inkább! 
 
19/1919 
Ne vonj be olyat az ilyen közösségbe, akinek már van felvevő közössége. Az nem szokott jóra 
vezetni, ha egy közösségben a vezetőn kívül valaki többnek tudja magát, mint a többi. Ez 
inkább hátrányt, semmint előnyt jelentene. 
 
20/1939 
Nem helyes … az, ha Isten gyermekei a világ fiait nem megtérésre, hanem arra szólítják fel, 
hogy megtérés helyett az erőszakmentességet fogadják el. Azért nem helyes ez, mert 
megtérés nélkül az erőszakmentességet nem lehet állapotszerűen helyeselni. Tehát csak 
olyankor fogják a világ fiai helyeselni ezt, amikor pillanatnyi érdekük ezt igényli. Tehát 



olyankor, amikor az ő erőszakos cselekedeteikre válaszolókban kell az erőszakot tompítani. 
Csak az volna jó megoldásnak mondható, ha az Isten gyermekei saját körükön belül, és nem 
a világ fiainak akarnák megtiltani az erőszak alkalmazását! De ettől annyira távol vagytok, 
hogy még a legfőbb vezetőitek is fennen hirdetik az úgynevezett önvédelmet! 
 
 
20/1998 
Bárki bárkinek bármilyen könyvet ajánlhat, ha úgy ítéli meg, hogy nincs ellentétben a 
Bibliával! Isten nem felekezetekben gondolkodik! Nincs felekezeti mennyország! Az viszont 
nagyon valószínű, hogy bármely felekezet vezetője, ha számára nem Én, hanem a felekezete 
a legfontosabb, akkor nem fogja jó szemmel nézni, ha nem saját felekezete könyveit ajánlod 
az ő báránykáinak! 
 
21/2051 
Mint mondottam, az új korszak, ami most rátok virradt, a jót is, a rosszat is jobban felszínre 
hozza. A jó szándékú embereket nem elégíti ki az, hogy csak az egyházak vezetői 
foglalkozzanak a szellemvilág dolgaival. Ez jó! Ami nem jó, az az, ha kontrollálatlanul 
bevesztek mindent! A kiéhezett ember nagyon hajlamos arra, hogy mindent megegyen, amit 
eléje tesznek. Ti most szellemileg, a szellemvilággal kapcsolatban nagyon kiéhezett emberek 
vagytok. Ezért kell vigyáznotok, hogy kellő kontroll birtokában legyetek. 
 
21/2077 
Hivatás egyetlen van a világon: a szeretni tanítás! Isten mindenkit erre hív! Médiumom, aki 
nem pap, hanem tornatanár akart lenni, amikor hívtam, - ez számára tapasztalati tény volt -, 
vagy félórát vitatkozott Velem. Előbb úgy tett, mint annak idején Jónás, ő is más irányban 
indult, de akkor lebénítottam, s kénytelen volt vállalni azt, amit kértem tőle, ő sem 
hivatásnak élte meg azt, hogy papnak ment, hanem egy Tőlem kapott szerepnek, amelyben a 
szemináriumokban és a világban is tanúságot kellett tennie Rólam! Ezért nem ismerhetett 
megalkuvást sem az ateista rendszerben, sem az egyházi vezetőivel kapcsolatban, és nem 
ismerhet ma sem a HANG könyvek miatt. Ezért nem volt neki egyetlen pillanatra sem 
probléma az, hogy fölszentelik, vagy sem, és az sem, hogy milyen beosztásokat kap 
felszentelése után. Ezért boldog nyugdíjasan is úgy, hogy még kápláni rangja sincs! 
 
22/2170 
Kedves Barátom! Ha Én szempontnak tartottam volna azt, hogy ti mit tartotok 
iszonyatosnak, és mit tartotok szalonképesnek, akkor nem neveztem volna vezetőiteket 
meszelt síroknak, és nem kiáltottam volna rájuk jajokat! 
Kedves Barátom! Ne arra tegyétek a hangsúlyt, hogy miért botránkoztak meg Rajtam mások, 
hanem arra, hogy ti ne botránkozzatok, hanem fogadjatok el Engem az örök életre vezető 
ÚTNAK!  
A sport, a művészet és a tudomány a legveszélyesebb területek arra, hogy könnyen 
eltévedjetek a Hozzám vezető úton. Ezek nem rosszak önmagukban, de mivel mulandó 
sikerrel is kecsegtetnek, ezért csak annak szabadna használnia, vállalnia ezeket, aki lelke 
mélyén meghallja az erre irányuló Lelkem szavát, s Irántam való szeretetből tenné azt, amit 
tenni akar e területeken. Közvetlen segítséget bárkinek adok úgy a sport, mint a tudomány 
és a művészet terén, ha valakinek ez lelki épülését szolgálja. De aki médium által akar e 



területeken előbbre jutni, az olyan fáradtságtól akarja megkímélni magát, ami cáfolná ezt a 
gyakran hangoztatott tételemet: Veletek és értettek mindent, de helyettetek semmit! 
 
23/2290 
Az Istentől Mózes által nektek adományozott TÍZ-PARANCS harmadik parancsa szólít fel 
benneteket arra, hogy megszenteljétek az Úr napját. Ennek a megszentelésnek lényege a 
pihenés és az Istennel történő foglalkozás. 
A ti egyházatok a hangsúlyt arra tette, hogy az Istennel történő foglalkozás a vasárnapi 
misehallgatás legyen. Most nem térek ki arra részletesen, hogy ez mikor felel meg a TÍZ-
PARANCS harmadik parancsának. Csupán annyit mondok, hogy ha a vasárnap ekörül forog, 
akkor az nagyon jó, de ha csak egy félóra misehallgatást jelent, akkor az édeskevés. Azt 
viszont feltétlenül közölnöm kell veletek, hogy a pihenésre feltétlenül gondolnotok kell e 
napon! 
Az egyházi vezetőknek joguk van arra, hogy a misehallgatást áttegyék szombatra, de nincs 
joguk arra, hogy a vasárnap pihenő jellegét megváltoztassák! Természetesen itt is, mint 
minden pozitív parancs esetében lehetnek kivételek! De ezek csak szabályt erősítő, és nem 
gyengítő kivételek lehetnek! 
 
24/2374 
Azokat a gyógyításokat, amelyeket REIKI és egyéb módszerekkel szeretettel végeztek, 
nemcsak nem ítélem el, hanem egyenesen áldásom hordozóinak jelentem ki. Az a lélek, aki 
szabad, az tudja, hogy neki minden szabad, de azt is tudja, hogy nem minden használ. Az 
viszont fontos, hogy ne más mondja meg neked döntően, hogy neked mi használ. Ezt csak 
neked van jogod felelősséggel megállapítanod! Mások tanácsot adhatnak, de az Én 
gyermekeim a SZABADSÁG lelkét kapták, és nem a szolgaság lelkét! Fölötted egy vallási 
vezető sem uralkodhat! Ne engedd, hogy bárki is lelkedet megnyomorítsa! Ne félj a 
SZABADSÁGTÓL! Vagyis attól, hogy minden külső (körülötted élő emberek, körülmények) és 
belső (test kívánsága, szemek kívánsága, élet kevélysége) kényszer ellenére is tudd tenni a 
meglátott JÓT! Ne hódolj be egyetlen gyülekezetnek sem. Csak azt fogadd el, ami szívedben 
jótékony visszhangra talál benned. 
 
24/2392 
Egyes vallási vezetők féltik híveiket, nehogy téves tanításoknak legyenek áldozatai. Úgy 
gondolják, hogy csak az lehet jó, amit ők tanultak, amit ők tanítanak. Attól tartanak, hogy ti 
nem tudjátok megkülönböztetni a jót a rossztól, és nekik az az egyik feladatuk, hogy 
megvédjenek benneteket a tévedésektől. 
Az ilyen vezetőket is meg kell értenetek, de nem szabad engednetek, hogy mások 
gondolkodjanak helyettetek! 
Nagyon megértem azt, hogy ha egy vallási vezető, akinek leginkább észre kellene vennie, 
hogy a szeretetnél nincs fontosabb, ezt nem érti meg, akkor ez neked és minden jó szándékú 
és nyitott embernek fáj. Megértem. Ezért volt olyan, hogy meggyógyítottam valakit, és 
elküldtem a paphoz bizonyságul (Márk 1; 44). De ez semmiképpen sem lehet indok arra, 
hogy ne szeresd őt. Szeresd őt, de saját szívedre hallgass olyankor, amikor tapasztalatod van 
arról, amiről neki nincs. Arról, hogy az általad említett összejövetel nem árt, hanem hasznára 
van az ott jelenlévőknek, tehát segíti őket növekedni a szeretetben. 
 
25/2527 



Amit tehetsz nemzetedért és nemzeted vezetőiért, az az, hogy imádkozol értük, s te magad 
éled a keresztény életet, példát mutatva környezetedben. Egy ember számára éppen elég a 
saját életéért felelősséget vállalni, nagyobb terhet Én senki vállára nem teszek, de kisebbet 
sem! Azok között terjeszd Igémet, akiket érdekel! Szervezz a környezetedben olyan 
kisközösséget, akikkel együtt tudjátok tanulmányozni evangéliumaimat, akikkel együtt 
tudtok tanulni Engem! Ezzel sokkal inkább szolgálod az Én ügyemet, mintha szélmalomharcot 
vívsz azokkal, akik nem akarnak Rólam tudni. Őket bízd csak Rám! Én őket is nagyon 
szeretem, s ismervén szeretetem erejét, türelmesen várakozom rájuk, hiszen tudom, hogy 
előbb-utóbb ők is meg fognak Hozzám térni. Én is azokat tanítottam, akik tanulni akartak 
tőlem. Szabadon, saját akaratukból hallgattak Engem! Emlékezz, a gazdag ifjút is hagytam 
elmenni, amikor nem tudta elfogadni a maga számára üdvösségének feltételeit. De mára 
már ő az enyém! Kivártam, amíg eljött Hozzám önszántából, s ő ezért mind a mai napig 
nagyon hálás Nekem. 
 
26/2614 
A gyökér te magad vagy! Szó sincs arról, hogy bárkit is Isten akaratából igazságtalanság 
érhetné! Kikerülhetetlenül szembesülnötök kell egyszer azzal a gondolattal, hogy volt előző 
életeitek következménye vár rátok a jelen életetek folyamán. A reinkarnációban csak a 
megtérni nem akaró hatalmasok, főleg bizonyos vallások vezetői nem akarnak hinni, mert ha 
hinnének, akkor nem basáskodhatnának alattvalóikon, nem törekednének különböző 
rangkórsággal egymásnak semmit értő címeket osztogatni, s magukat különbnek, sőt, 
létükben, ontológiailag különbnek értékelni másoknál. 
 
27/2702 
Az egyházak vezetői nem véletlenül óvnak benneteket attól, hogy kapcsolatba kerüljetek 
közvetlenül a szellemvilággal. Természetesen, bizonyos értelemben nincs igazuk. De 
bizonyos értelemben igazuk van. Olyan értelemben igazuk van, hogy a szellemvilág nagyon 
szeret veletek kapcsolatba kerülni csakúgy, mint Én, Jézus. De óvatosaknak kell lennetek, 
mert éppúgy, mint a földi életben a különböző szélhámosok, a szellemvilág szélhámosai is, 
először kifigyelik, hogy kinek milyen igény van a szívében, utána ékesszóló csalafintasággal, a 
körülmények-adta kártyakeverésével, a jó látszatát keltve, tönkretesznek benneteket 
idegileg. 
 
27/2731 
Az intézményes egyházak vezetői általában azt feltételezik, hogy a házasságkötéskor 
mindkét fél örök hűséget nemcsak ígért, de gondolt is. Az ilyen eset egészen ritka.(A ti 
egyházatok a legszigorúbb ebben, mivel papjaitok csak férfiak lehetnek, és általában 
nőtleneknek kell maradniuk.)  
Mivel a házasság szövetség, ezért csak a két fél hűsége alapján mondható valósnak. Az 
intézményes egyházak jogi normái, még ha akarnák is, nem érinthetik érdemben egy-egy 
ember benső életét. A lelkiismeretet nem lehet "kívülről", "jogilag" sablonizálni! Bármelyik 
intézményes szervezet hatalmasai írhatnak elő feltételeket arra vonatkozóan, hogy kikkel, és 
milyen lelkiismereti irányt elfogadókkal tudnak együtt menetelni. De aki Hozzám, Jézushoz, 
akar egyértelműen tartozni, az számoljon azzal, hogy előbb-utóbb meg fog gyűlni a baja azzal 
az intézményes szervet vezetőségével, aki irányítani akarja alattvalói lelkiismeretét. Ez a 
katonaságnál és az egyházaknál egyaránt felismerhető. 
 



27/2735  
Tudnod kell viszont azt, hogy a legkülönbözőbb egyházi intézmények csak mondják, de a 
valóságban nem viselik el senkinek a lelkiismeret szavát hitelesnek, csak akkor, ha vezetőik 
ezt jónak látják. E téren az állami intézmények erkölcsileg előtte járnak az egyházi 
intézményeknek, főleg a demokratikus országokban. Ez a te estedben annyit jelent, hogy 
bármelyik egyházhoz tartozol, elválásodnak valami formában büntető-jogi következményei is 
lehetnek, holott nem te váltál el, csupán tudomásul vetted, hogy elhagytak téged. Ehhez 
nagyon is jogod van! Akit te most férjednek mondasz, ahhoz semmiféle lelkiismereti kötődés 
már régen nem fűz téged. Az elválás tehát nem jelenthet számodra semmiféle lelkiismereti 
problémát! 
 
27/2740 
Feltétlenül mások nálatok a feltételei annak, hogy ki vállalja a pappá-szentelést, és ki nem. A 
ti országotokban egyes egyházi vezetők helytállása miatt, nem alakulhatott ki úgy egy 
meglehetősen gátlástalan uralkodói főpapság, mint Magyarországon. Nálatok tehát még van 
létjogosultsága annak a benső szabadságnak, amely az Én Lelkemnek működési helyet és 
teret biztosít. 
 
27/2747 
A döntő mindenképpen a Velem, Jézussal való lelki, szellemi egység! Bármelyik egyházhoz 
sorolódtok be, ha Engem, Jézust képviselitek, sorosomat vállalnotok kell. E sorsomat 
elsősorban annak az egyháznak vezetői fogják biztosítani számotokra, amelybe 
betagozódtatok a keresztség által. 
 
28/2821 
Ami pedig a különböző keresztény felekezeteket illeti, ezekről azt kell mondanom, hogy azok, 
akik e felekezetek élére kerülnek, előbb-utóbb képtelenné válnak arra, hogy Engem, Jézust 
képviseljenek. Igen, mert Én, Jézus, olyan értelemben jöttem szolgálni, hogy nem ismerem az 
engedelmeskedtetést. Ezt a szemléletet egyetlen felekezet vezetői sem fogadják el. Kivétel 
nélkül minden felekezet vezetői csalhatatlannak tudják magukat. Egyedül a katolikus egyház 
vezetője vallja ezt be nyilvánosa. A többi ennek ellenkezőjét állítja magáról, de a 
gyakorlatban pontosan annak ellenkezőjét képviseli, amit magáról vall. 
 
28/2841 
Drága Gyermekem! Nagyon sok egyházi vezetőnek szívét kemény jégpáncél borítja, és 
sokszor van olyan, hogy vak vezet világtalant. Te és mindazok, akik szívetek egyszerűségében 
fordultok Felém, Jézus felé, ne féljetek a jövőtől. 
 
28/2848 
Valós látomásod arra hívja fel figyelmedet, hogy te valóban olyan edénye vagy Istennek, 
akire Isten számít! Ez óriási kegyelem, ajándék, de egyben kereszt is! Kegyelem, mert a 
különböző "szirén" hangok nem tudnak véglegesen megtéveszteni téged még akkor sem, ha 
a felszínen gyógyulásoknak és látszat-megtéréseknek vagy a megtapasztalója. De kereszt is, 
mert tudomásul kell venned, hogy mindegy, melyik gyülekezethez akarsz tartozni, az ottani 
vezetők mindenképpen be akarnak majd törni, s ez, mivel nem fog menni nekik, bizony, 
mindig keresztbe fognak neked tenni! 
 



29/2970 
Engem, Jézust is megbélyegzett az Én népem, az Én vallásom vezető és nem vezető rétege. 
Nagyon okosnak és óvatosnak kell lenned közösségedben, mert az igazi prófétának a 
legkevesebb becsülete éppen saját közösségében szokott lenni! Mindaddig, amíg nem találsz 
számodra építő közösséget, beszélj meg személyes találkozásokat médiumommal, s e 
találkozások pótolni fogják azoknak az erőforrásoknak a hiányát, amelyet imacsoportod 
zártsága idéz elő. 
 
29/2998 
Ha arra vártok, hogy majd az egyház uralkodói, az egyházi vezetők engedélyt adnak arra, 
hogy szívetekre, az Általam irányított szívetekre hallgassatok, akkor sohanapjáig várhattok! 
Ezeknek az uralkodóknak nem Én, Jézus, vagyok a legfontosabb, hanem saját pillanatnyi 
érdekük. Ezek az urak a legvadabb ateista urakkal is tudtak egy gyékényen árulni! Mit is 
várhatnátok tőlük?! 
 
30/3078 
Kivétel nélkül minden gyülekezetben, minden felekezetben, vannak jó és nem jó 
elgondolások. Ha neked Én vagyok, a te Jézusod, a legfontosabb, akkor bármely 
gyülekezetben meg fog gyűlni a bajod azzal a vezető réteggel, amely egyik gyülekezetben 
sem ismeri el azt, hogy Engem, Jézust, egyetlen gyülekezet sem képes megjeleníteni. 
Minden gyülekezetben ott vagyok azokban, akik Engem, Jézust, elfogadtak Uruknak és 
Megszabadítójuknak. Egyetlen gyülekezet vezetője sem képes Engem így elfogadni! Nem, 
mert akkor magára kellene vállalnia azt a magatartási formámat, amelyből egy jottányit sem 
engedhetek: a soha senkinek nem ártást, a mindig mindenkinek megbocsátást, és a lábmosó, 
szolgáló szeretet megélését. Vállalnia kellene azt, hogy Én, Jézus, új parancsot adtam nektek, 
és ennek az új parancsnak szíve-lelke így hangzik: Inkább szeressétek ellenségeiteket! 
Az intézményekben, legjobb esetben is, csak szeretgetnek Engem az aláírásokkal, ígéretek 
kivevésével, a gyülekezetüket építők, de megjeleníteni képtelenek Engem, az ilyen 
gyülekezeti vezetők. 
 
30/3080 
Olyan értelemben, ahogy ti gondoljátok, nincs szellemek megkülönböztetésének adománya. 
Ti úgy gondoljátok, hogy van egy olyan isteni szikra, amely kigyullad valakinek az elméjében, 
s akkor az illető meg tudja különböztetni azt, hogy a földön, milyen szellem hatása alatt áll 
valaki. Ha ez így lehetséges volna, akkor azt kellene megkérdeznetek, hogy honnan tudja az 
illető, hogy benne kigyulladt e szikra? Onnan, hogy ő ezt mondja? De hát minden felekezet 
vezetője, irányítója azt mondja, hogy benne kigyulladt ez, s homlokegyenest ellenkezőjét 
mondják, éppen e szikrára hivatkozva! Vagy más mondja meg, hogy valakiben megvan ez az 
adomány? És neki ki mondta meg, hogy ő csalhatatlanul meg tudja ezt mondani? Ismét más 
valaki? És annak? Ismét más? És annak? S ez így mehetne a végtelenségig. 
 
30/3108 
Bármelyik gyülekezetbe jársz, számíthatsz rá, hogy egy idő után nem fogják a gyülekezet 
vezetői elviselni, ha Rám, a te Jézusodra hivatkozol (János 15; 20). 
 
31/3218 



A megtévedt emberek több kárt, nagyobb szenvedést okoznak az emberiségnek, mint a 
gonoszok! Igen, mert sokkal többen vannak, s általában - szinte mindig - a gonoszok 
szolgálatában állnak. 
A hadseregek több mint kilencven százaléka, a különböző vallásokban, felekezetekben élők 
több, mint kilencven százaléka, tévedésben élő emberekből áll! Gyakran még vezetőik sem 
gonoszok, csupán megtévedtek! Tehát jóval kilencven százalék fölött van a tévedésben élők 
száma! De azért vannak közöttük, főleg a vezetőik között bőven olyanok, akik az ördög-
atyától vannak! 
Én, Jézus azért jöttem közétek, hogy lehetőséget kapjatok kilépni tévedéseitekből, s így 
felismerjétek, hogy csak és kizárólag csak az az emberséges ember, aki engedi, hogy Én, 
Jézus, úgy, azzal az erkölcsi magatartással éljek benne, amilyen emberi, erkölcsi 
magatartással életem názáreti ács koromban. 
 
32/3272 
A lényeg mindig az, hogy Velem, Jézussal, akarjatok egy húron pendülni, élő kapcsolatot 
kiépíteni. Ez minden felekezet oldaláról nézve csak akkor igazi, ha irányítói, vezetői, tagjai, a 
szeretetben, tehát a nem ártásban, a megbocsátásban, a szolgáló szeretet hirdetésében és 
vállalásában nem térnek el egymástól. 
 
32/3326 
Mindenkinek van egy közvetlen és egy közvetett kapcsolata Istennel. A közvetlen kapcsolat a 
döntő! A közvetett kapcsolat eszköz arra, hogy e közetlen kapcsolat erősödjék. A közvetlen 
kapcsolat Velem, Jézussal, főleg imáidban történik. Számodra ennél fontosabb nem lehet a 
világon! Ebbe nem tud senki beleszólni! Ezt senki és soha meg nem akadályozhatja. Ez 
mindig és mindenütt rendelkezésedre áll. Ez dönti el földi és örök boldogságodat! Ez minél 
személyesebb, minél átéltebb, annál felemelőbb, tisztítóbb, annál jobban átitat azzal a 
szabadsággal, amely a Szentlélek jelenlétének velejárója (2. Kor. 3;17). 
A közvetett kapcsolat egyházakon, intézményeken, különböző paragrafusokkal kicövekelt, 
körülhatárolt felekezeteken, azok vezetőinek több-kevesebb jó szándékán, meghozott 
előírásaikon keresztül mutatkozik meg. 
A te egyházadban olyan előírások vannak, amelyek valóban nem teszik lehetővé a templomi 
házasságot, amíg az előző templomi házasság érvénytelensége nem nyer igazolást. Ilyenkor 
nem az a megoldás, hogy elhagyd egyházadat, mivel nem azonos az egyházaddal lévő 
kapcsolatod a Velem való kapcsolatoddal, hanem az, hogy jobban higgy abban a Velem 
megélhető közvetlen kapcsolatban, amit senki és soha el nem vehet tőled, TŐLÜNK!  
 Medjugorjében sem mondhatnak neked mást az ottani papok, mint amit az itteni 
plébánosod mond. De mégsem fölösleges elmenned oda, mert Édesanyám, Mária, ott 
hatékonyabban tud 'belsőleg' erősíteni benneteket, mint másutt. Nem azért, mert Benne 
nem lenne elég erő ehhez másutt is, hanem azért, mert jelenleg a világon Medjugorjében 
élik át legjobban az emberek tömegben, hogy mit is jelentek Én, Jézus, a ti számotokra. Aki 
tehát kiteszi magát e hatásnak, az feltétlenül olyan külső kegyelmekben részesül, 
amilyenekben másutt nem részesülhet. 
 
33/3465 
A természetes szellemi fejlődésetek folytán ma már nagyobb biztonsággal kezelhetitek 
tanításomat, és a kapott különböző szellemi sugallatokat, mint ezt előbbre tehettétek volna. 



Elérkeztetek arra a fejlődési fokra, amelyen már a vak engedelmeskedtetést méltatlannak 
tartjátok önmagatokhoz. 
Vannak azonban a Földnek olyan részei, amelyekről ez még nem mondható el. E helyeken az 
emberi tekintély, Istenre hivatkozva, nem fék, hanem áldás is lehet. Attól függően, hogy az 
ottani vallási vezetők gonoszak vagy tudatlanok. Ha gonoszak, akkor fék. Ha tévedésben 
vannak, akkor tudnak segítséget nyújtani azoknak, akik fejlődni akarnak e téren is. 
 
35/3682 
Ó drága gyermekeim! Vak vezetőitek olyan világtalan világba vezettek benneteket, melyben 
a sötétséget kell fénynek nevezni, az értelem fényét el kell oltani, ahol a becsület és 
tisztesség a protekciónak a függvénye! 
 
36/3767 
Férjednek igaza van, amikor azt ajánlja, hogy ne járjatok abba a bizonyos gyülekezetbe. Azért 
van igaza, mert ott nem az Én, a te Jézusod szerint akarják átalakítani gondolkodásotokat, 
hanem a többi szentírási hely hangoztatásával úgy, ahogy az ottani vezetőség tagjai látják 
jónak. Ezt bizonyos érzelmi, akár bódulatig érő töltéssel fűszerezik. 
 
36/3786 
Én, Jézus sem voltam vallásosnak mondható! Nekem, a vallási vezetők részéről, azért kellett 
meghalnom megszégyenítő halállal, mert olyanokat mondtam, ami ellenkezett a vallási 
vezetők felfogásával. 
 
36/3799 
Minden speciális hitet hirdető közösség vezetősége (speciális hit = alá-, fölérendeltséget 
hitvallásban rögzített életforma) előírhatja ugyan, hogy közösségében bizonyos feladatokat 
csak azok végezhetnek, akiket erre kézrátétel következtében, imával felhatalmaztak. Ez 
minden speciális hitet hirdető közösségben szükségesnek tűnik a rend fenntartásához, de ez 
egyáltalán nem biztos, hogy azonos azzal a renddel, amelyet az Isten vár el tőletek! Sőt! 
Éppen a LÉLEKKERESZTELTEK által, tehát a Szentlélek által felkínált REND miatt fogják üldözni 
- természetesen azok, akik nem részesültek LÉLEKKERESZTSÉGBEN - a speciális hit képviselői, 
az Enyéimet! 
 
36/3864 
Az általad említett Szentlélek-káromlás, amelyre nincs bocsánat sem égen, sem Földön, a lélek 
olyan állapota, mely állapot egy világkorszakra megmarad. Ez a bűn tehát nem egy esemény, 
hanem egy állapot. A megátalkodottság állapota. Ez a gyakorlatban akkor mutatkozik meg, 
amikor valaki a szeretetlenségeire mindig talál kifogást. Mindig megmagyarázza azt, hogy 
másnak ugyan nem szabad úgy viselkednie, mint neki, de neki szabad, mert ő így látja jónak. 

A saját meggyőződésükért még öngyilkosságot is vállaló terroristák ebben az állapotban 
jutottak el romboló cselekedeteik végrehajtásához. A Szentlélek elleni bűn jellemzi a legtöbb 
hatalmához ragaszkodó uralkodót. Főleg a vallási vezetők rétegében találhatók nagy számban 
ilyenek. 
 
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! 
 
38/4102 
Minden intézmény azt tartja szentnek a maga körén belül, akit példának tud állítani 
alattvalói elé. Tehát azt, akit saját intézményének urai, vezetői, úgy ítélnek, hogy ő az 
intézményt erősíteni fogja a szentté avatása által. 
 
38/4117 
Mivel a felekezetek általában nem rangsorolnak a Bibliában, ezért bármelyikkel is foglalkozol, 
szembe fogsz kerülni a felekezetek vezetőivel, ha Én, Jézus, aki az EVANGÉLIUMOK alapján 
mutatkoztam be nektek, a legfontosabb leszek számodra. Neked Velem, Jézussal kell 
foglalkoznod szívvel-lélekkel. 
 
39/4142 
Az a felekezet, az az intézmény, amely nem Isten szeretetén nyugszik, mindig tart attól, hogy 
kártyavárként összeomlik, ha engedelmeskedtetéssel, szankciókkal nem igyekeznek azt 
vezetői összetartani. Ez a megnyilvánulásuk különösen veszélyes, ha Istenre hivatkozva 
teszik ezt az intézmény hatalmasai. Azért veszélyes ez különösen, mert legtöbb jó szándékú 
ember inkább hiszékeny, mint hívő, inkább hárítja át a felelősséget parancsnokaira, semmint 
saját belátását követve, szankciók helyett érveket várna parancsnokaitól. Azok pedig, akik 
parancsolgatni szeretnek, sokkal szívesebben alkalmaznak szankciókat, mint érveket, 
felsőbbrendűségük érdekében. E kettő aztán együtt olyan intézményt képes kialakítani, 
amely életre-halálra tud harcolni a hozzá hasonló intézménnyel. Ezért mondható, hogy a 
vallásháborúk voltak, vannak és lesznek a legborzalmasabb háborúk. 
 
39/4209 
Én, Jézus azért nem kívánom tőletek semmiféle hitvallásnak az elmondását, mert azt 
szeretném, hogy az univerzális hit alapján álljatok. Azért nem fogalmaztam meg hitvallást 
számotokra, mert minden hitvallás, bármelyik vallás vezetőitől is származik, valahol 
korlátozni akarja az univerzális hitet. Tehát azt a hitet, amely szerint minden ember hisz 
abban, hogy ő ember, és joga van arra, hogy mások őt embernek nézzék, és minden 
embernek kötelessége a másik embert embernek nézni, emberként tisztelni, függetlenül a 
hitvallásától. Függetlenül attól, hogy milyen a felfogása. 
 
 



 
40/4254 
Én, Jézus nem azért jöttem közétek, hogy a sok speciális vallás mellé még egy másikat 
állítsak. Nem! Én, Jézus elmondtam, és elétek éltem azt, hogy hogyan kell egy valódi 
embernek emberivé lenni. Én azért jöttem közétek, hogy azt az univerzális hitet szítsam fel 
bennetek, amely mindenkiben az emberi természetével teljesen szinkronban van, amelyet 
egyetlen speciális hit sem tud tagadni, de egyetlen speciális hit vezetői sem néznek jó 
szemmel. 
 
40/4289 
Általában semmiféle vallási mozgalomról nem szoktam véleményt mondani. Azért járok el 
így, mert részben egyiknek sem akarok sem pozitív, sem negatív propagandát csinálni, 
részben pedig azért, mert mindegyikben van olyan is, ami megegyezik az Általam, Jézus által 
elgondolt életfelfogással, és van olyan is, ami nem. Arra természetesen vállalkozom, hogy 
véleményt mondjak bármilyen megfogalmazott szabályról, amelyet követelményként 
állítanak bizonyos mozgalmak tagjaik elé a mozgalom vezetői. Ha bármely vallási 
mozgalommal kapcsolatban ilyen kéréssel fordulsz felém, akkor világos, egyértelmű választ 
tudok neked adni. De általában nem minősítem egyiket sem. Ha valamelyik tartalmát jobban 
meg akarod ismerni, akkor olyat kérdezz, aki benne van egy ilyen társaságban, illetve olyat, 
akinek pontosan az a feladata, hatásköre, hogy ismertetést adjon a társulat életéről. 
 
40/4333 
Egy hadsereg fenntartása nagyon sok anyagi áldozatot igényel. Ha egy ország vezetői 
nagyobb hangsúlyt fektetnek saját hatalmuk biztosítására, mint népük jólétére, akkor bizony 
az történik, hogy amint erősödik a hadsereg, úgy növekszik a nép nyomora. De az ilyen 
országban is igaz az, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Hogyan lehetséges 
ez? Úgy, hogy az Isten a szeretet körén belül valóban mindenható, vagyis az övéinek 
Gondviselője (Máté 6: 25-34)! 
 
41/4455 
Kérdező: Egyházam vezetői is igyekeznek félreállítani. 
A speciális hitet képviselő egyházakban (minden egyház speciális hitet képvisel!) ugyanaz a 
helyzet, mint a világi közéletben! A kettő között esetleg az a különbség, hogy az 
egyházakban ezt az Én, a te Jézusod nevével próbálják érvényre juttatni. Tehát az Én, a te 
Jézusod nevében tesznek ellenemre! 
Ne csodálkozz ezen! Igaz, hogy Engem Pilátus ítélt halálra, de ő csupán végrehajtója volt 
vallásom vezetői szándékának. Ez így lesz mindaddig, amíg ígéretem szerint el nem jövök 
(Máté: 26; 64)! 
A te feladatod mindenkor az, hogy Velem foglalkozz az evangéliumaim alapján, és találd meg 
azokat az embertársaidat, akik - függetlenül attól, hogy milyen felekezethez tartoznak -, azon 
az univerzális hitelen állva igyekszenek Engem, Jézust egyre jobban megismerni, amely 
univerzális hitnek a lényege az, hogy mindenkinek csak azt akarjátok, amit magatoknak is 
kívántok! Csak akkor fogatsz el Engem, min UTAT, ha ezt teszed!  
Ne akarj másokat megjavítani! Elég, ha vállalod azt, hogy TÜKÖR légy mások számára. Bizony 
mindig lesznek olyanok, akik nem szeretnek TÜKÖRBE nézni! Az ilyenek vagy bemocskolni, 
vagy összetörni igyekszenek a TÜKRÖT! Ez a földi életnek mindenkor jellemző velejárója lesz! 
 



41/4513 
Szinte minden speciális vallás elismer Engem, Jézust igazságnak és életnek. De útként 
mindegyik saját jogrendszerén belül akar eligazítani benneteket. Engem, Jézust is így akartak 
eligazítani speciális vallásom vezetői! 
 
42/4540 
Kérdező: Gyülekezetbe nem járok. Öngyilkos lettem. 
Az, aki Engem, Jézust akar követni, előbb-utóbb ki fogja nőni azt a gyülekezetet, amely nem 
képes értelmet megnyugtató választ adni a benne felmerülő kérdésekre. 
Te azért lettél öngyilkos, mert nem kaptad meg a benned felmerülő kérdésekre a téged 
megnyugtató választ. Ezért nem kell a gyülekezet vezetőit hibáztatnod! Ők részben nem 
tehetnek arról, hogy ott tartanak, ahol tartanak. Nem tehetnek arról, hogy CSÚCSNAK tartják 
magukat. Bizonyos értelemben - vagyis a tudatod alatt - te olyanokban csalódtál, akikben a 
legjobban bíztál. Ez nem baj! 
Ha nem találsz olyan gyülekezetet, ahol számodra értelmet megnyugtató választ tudnának 
adni a benned felmerülő kérdésekre - ilyet aligha találsz -, akkor meg kell keresned azt az 
embertestvéredet, akivel őszinte kereső tudsz lenni akkor is, ha ezért különböző 
gyülekezetek orrolni fognak rád! Nem véletlenül mondottam, hogy ahol ketten, hárman 
összejönnek az Én nevemben, ott vagyok közöttük (Mt. 18.20)! Sorsodra vonatkozóan pedig 
tudomásul kell venned, hogy nem lehet különb a tanítvány a mesterénél (Máté: 10.24)!  
 
42/4581 
Vallási vezetőim alázat hiányával vádolnak. 
Csak olyan gondolatok származhatnak Tőlem, amelyek EVANGÉLIUMAIMMAL is 
alátámaszthatók! Az evangéliumaim szerint alakítsd gondolkodásodat, és ne aszerint a könyv 
szerint! Vallási vezetőid, ha olyat mondanak, amelyek nem az általad olvasott könyv szerint, 
hanem az EVANGÉLIUMAIM alapján megcáfolhatók, akkor igazold előttük tévedésüket. De 
csak az EVANGÉLIUMAIMRA támaszkodva, és nem az egész Bibliára támaszkodva! 
Az a jó, ha sem a vallási vezetőid, sem te, nem minősítitek egymást, hanem érveltek 
egymással szemben, ha valamiben más véleményen vagytok. Ehhez viszont nagyon kell 
ismerned az evangéliumokat! Amíg e téren nem vagy sziklaszilárd, fogadd el vallási 
vezetőidnek azokat a tanácsait, amelyek nem bűnre, nem szeretetlenségre akarnak rávenni 
téged! Én, Jézus is azt kérem tőled, hogy légy józanul alázatos! Lelked csak nyer ezzel! 
 
42/4594 
A fontos tehát az, hogy nagyon ismerd az evangéliumaimat! Bármelyik gyülekezethez 
tartozol, ha rendszeresen kéred a szükséges bölcsességet, akkor talán megtűrnek függően 
attól, hogy vezetőik mennyire mernek azonosulni Velem, Jézussal. Neked tehát nem kell 
otthagynod egyetlen gyülekezetet sem. Azt viszont meg kell tapasztalnod, hogy alulértékelt 
leszel, ha Engem képviselsz. Az is lehetséges, hogy kipenderítenek maguk közül azok, akik az 
egész Bibliára hivatkozva azt tapasztalják, hogy te, aki mindig Rám, Jézusra hivatkozol, 
kezelhetetlennek minősülsz számukra. Bizony, drága Gyermekem, ha Engem üldöztek, 
titeket is üldözni fognak! 
 
43/4684 
Kérdező: Figyelmeztetni kell-e közösségünk vezetőjét akkor, ha mindnyájan úgy látjuk, hogy 
szeretetlenül teszi a dolgát? 



Természetesen mindenkit figyelmeztetni kell, ha szeretetlenül teszi a dolgát. Csak nem 
mindegy, hogy hogyan! Mindenki tévedhet, és előbb- utóbb téved is, mindenki lehet bajban, 
és előbb-utóbb lesz is, és az is biztos, hogy mindenkit kísért a kísértő. A másik szeméből csak 
az vegye ki a szálkát, aki a saját szeméből már kivette a gerendát! Ez nem azt jelenti, hogy 
jelen esetben a ti szándékotok rossz, hanem azt, hogy a másik embernek való tükörtartás 
csak akkor hiteles, ha az, aki vállalja a tükör szerepét, annak a foncsorozottsága a lehető 
legtisztább.  
     Tehát vizsgáljátok meg, hogy az adott szituációban ti hogyan cselekednétek az ő helyében, 
és ha itt találtok torzulást, akkor figyelmeztessétek őt arra, hogy az általa meglátott jónál ti 
tudtok jobbat is.  
Akkor figyelmeztetsz helyesen, ha nem a személyt bírálod, hanem azt a helytelen 
magatartást, cselekedetet mutatod meg neki, amiben hibázott. Ezt is csak akkor teheted 
meg, ha szívedben, lelkedben segítő szándékkal és megbocsátással állsz az illető elé. Amíg 
nem tudod eldönteni, hogy a személlyel vagy a cselekedetével van bajod, addig semmi 
esetre sem ajánlom, hogy bármilyen kritikával élj! 
Ha segítő szándékú figyelmeztetésedre nem hallgat, akkor kérd meg testvéred, hogy 
látásmódjával segítsen rámutatni az adott problémára. Ha rátok sem hallgat, akkor az egész 
közösség feladata az, hogy szembesítse őt a helytelen cselekedetével. Ha nem hallgat 
senkire, ne kövessétek őt! Válasszatok magatoknak olyan vezetőt, aki élvezi mindnyájatok 
bizalmát. 
Minden esetben imában kérjétek Lelkem vezetését, hogy a jobbítás szándéka vezessen 
benneteket, mert bárki lesz az új vezetőtök, tudnotok kell, hogy előbb vagy utóbb ő is 
tévedni fog! Nem a tévedés az, ami tönkretesz benneteket, hanem az, ha valaki nem látja be 
a tévedését, és ti őt akkor is követitek. Ez vonatkozik arra is, aki bírál, és arra is, akit bírálnak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


