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Testvérek, ne féljetek,
mennyei Atyánk szelleme velünk van.
Testvérek, ne féljetek,
Isten Krisztusa velünk van.
Kedves Embertársak! 2015. január 1-jén, a Béke
Világnapján, prédikációjában Ferenc pápa óva
intett attól, hogy az egyházat és a keresztény
hitet különválasszuk. Krisztus és az egyház – állítása szerint – elválaszthatatlanul összetartoznak.
Azt mondta: „Krisztus egyetlen kinyilatkozása
– még ha az oly misztikus is – sem választható el
soha az egyház testétől és vérétől, Krisztus testének
történelmi konkrétságától. Az egyház nélkül végül
is Jézust egy ötletre, egy erkölcsre, egy érzésre redukáljuk. Az egyház nélkül Krisztussal való kapcsolatunk ki lenne szolgáltatva fantáziánknak, saját
interpretációnknak, hangulatunknak”.
Ezt mondja – de ki is mondja? A római pápa. Újév
napján, 2015. január 1-jén az amúgy oly békülékenyen és nyájasan prédikáló Ferenc pápa leveti
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a maszkot az állítólag egyedül üdvözítő római
egyházról. Bemutatja minden hívőnek és minden nem katolikus földi polgárnak a katolikus hit
kötelező irányelveit.
Megtiltja a feltámadott Isten Krisztusának, Isten
Fiának, a Menny társuralkodójának, hogy embergyermekeihez közeledjen a prófétai kinyilatkozás szavaival a katolikus egyháztól mentesen.
A legsúlyosabb bűnökkel terhelt katolikus egyházon kívül az Isten-Krisztus-Szellem nem adhat
misztikus kinyilatkoztatást Ferenc pápa akarata
szerint.
A vallási nagyzási hóbort valóban nem ismer határokat. Ferenc pápa azt állítja, hogy nem lehet
különválasztani a katolikus egyházat és a keresztény hitet.
A pápa egyenlővé teszi Krisztus testét az egyház
testével és vérével.
Mi köze a kettőnek egymáshoz? A Názáreti Jézus
követői számára Krisztus Isten feltámadott Fia, a
Menny társuralkodója, akinek megváltó szikrája
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aktív minden emberben és minden lélekben,
mindegy, hogy az illető mely hithez vagy valláshoz tartozik.
Az egyház testének „történelmi konkrétsága”
Az egyház testének és vérének „történelmi konkrétsága”, amelyről a pápa beszélt, ezzel szemben
az egyház több évszázados vérnyoma a keresztes hadjáratok több millió áldozatával, melyeket
Krisztus nevében az egyház vezetett. Több százezer „boszorkányt” és „eretneket” mészároltak le,
kínoztak meg a legszörnyűbb módszerekkel az
egyház testének „történelmi konkrétságában”,
s e szadista kegyetlenségeket csak beteg elmék
eszelhették ki. A máshitűeket, az úgynevezett
eretnekeket az egyház parancsára bestiálisan
megkínozták, gyötörték és kivégezték.
Ez az egyház teste, ez történelmi konkrétsága, ez azonban nem Isten Krisztusa. Ez nem a
béke hercege, valamint minden ember és lélek Megváltója. Ezek az egyház sötét zsilipei,
azonban nem az életbe vezető fényes kapu,
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amelyet Isten Krisztusa minden ember számára
nyitva tart.
Ezzel összefüggésben emlékezzünk egy másik
pápai közzétételre: A pápa maga mondta karácsonyi beszédében 2014. december 22-én, hogy
a vatikáni Kúria, úgy, mint minden test, ki van
téve betegségeknek, mint például a szellemi
és lelki bekövülés betegségének, a spirituális
Alzheimernek, a skizofrén létezésnek, a világi
profit betegségének és a hatalom kórjának.
Szentszékének ezen összes betegségét szegezi Krisztus testére, mely a katolikus hit szerint
maga az egyház. A már említett bűntetteket is
Krisztus állítólagos testére szegezi.
Ki tehát az egyház teste és vére?
Minden, ami katolikus testéhez tapad, az a pápa
és a Kúria egyháza! Oda tapadnak a papok által
megerőszakolt gyerekek. Oda tapadnak a papi
szoknyába bújt gyermekgyalázók maguk is.
Az egyház testéhez tapad az egyház több millió
áldozata a keresztes hadjáratok, a boszorkány4

üldözések, az irtóhadjáratok során a Názáreti
Jézus követői ellen, a valdensek, bogumilok, katárok és számtalan más áldozat.
Oda tapad Észak- és Dél-Amerika több millió
őslakosa, valamint az egyház további számtalan
áldozata.
Az egyházhoz ragad számtalan háború áldozatainak vére, beleértve a világháborúkat is, melyre az egyházak minden oldalon felszólítottak.
A Vatikán számtalan módon támogatta Európában a fasizmust is, mely olyan bűnözőket termelt
ki, mint Franco, Mussolini, vagy Hitler. Ezek az
évszázad bűnözői is a katolikus egyház testéhez
tapadnak.
Az egyház testéhez tapad az emberiség pusztulása a Földanyával, az állatokkal, a növényekkel,
az ásványokkal és vizekkel szemben elkövetett
rablóhadjárat következtében, melyet az éghajlat
összeomlása majd megmutat, mindez a Biblia
azon szavainak téves értelmezése miatt, hogy
„Tegyétek a Földet alattvalótokká.”
E gaztettek közül egy miatt sem bűnhődtek meg.
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„Abszurd meghasonlás” az egyház által
Ferenc pápa továbbá azt mondta béke-világnapi
prédikációjában 2015. január 1-jén: „A Jézus által
elért üdvözülést nem lehet felfogni anélkül, hogy
az egyház anyaságát figyelembe ne vennénk.”
Így Ferenc pápa a következő szavakkal idézte
elődjét, VI. Pál pápát: „Jézust elválasztani az egyháztól azt jelentené, hogy abszurd meghasonlást
akarnánk bevezetni.”
„Nem lehet Krisztust szeretni az egyház nélkül, Krisztusra hallgatni, de az egyházra nem,
Krisztussal lenni, de az egyházon kívül.”
Aki ismeri a Názáreti Jézus tanítását, ahogyan az
még a bibliai feljegyzésekben is ránk maradt, és
azt összehasonlítja az egyház tanításaival és tantételeivel, a kötelező és állítólag az üdvözüléshez
szükséges dogmákkal, az felismeri az abszurd
meghasonlást, melyet az egyház maga vezetett
be azáltal, hogy mindannak az ellentétét tanította és tanítja, amit Jézus, a Krisztus élt és tanított.
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A Názáreti Jézus elhozta a Hegyi Beszédet. Az
irgalmasságot tanította, az Isten- és felebaráti
szeretetet.
Az egyház dogmákat, kultuszokat, ceremóniákat
és szertartásokat hozott, és egészen a mai napig
kizár minden embert, aki nincs fogva testében,
azokat az embereket is, akik az Isten- és felebaráti szeretetre, az irgalmasságra az egyház testén
kívül törekszenek élni.
A Josef Neuner és Heinrich Roos által megjelentetett dogmák és tantételek gyűjteményében,
melynek címe „Az egyház hite” (Der Glaube der
Kirche, Regensburg 1992) a következő áll a 381es széljegyzet alatt:
„A (…) római egyház (…) szilárdan hisz abban, hitvallást tesz a mellett és azt hirdeti, hogy a katolikus
egyházon kívül senki sem részesül az örök életben,
sem pogány, sem zsidó, sem hitetlen, vagy az egységtől elvált, hanem sokkal inkább az örök tűzre
ítéltetik, mely az ördögnek és annak angyalainak
készült, ha az egyén halála előtt nem csatlakozik
az egyházhoz.
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Annyit jelent az egyház testének egysége, hogy az
egyházi szentségek csak azoknak adatnak üdvözülésül, akik benne maradnak, és csak ők kapnak
örök jutalmat a böjtölésért, alamizsnákért, más
jámbor tettekért, valamint a keresztény élet háborús szolgálatáért. Ha valaki oly sok alamizsnát
is adna, vagy akár vérét ontaná Krisztus nevéért,
mégsem menthető meg, ha nem marad a katolikus egyház ölében és egységében.”
És a 85-ös széljegyzet alatt ez áll a dogma- és
tantételgyűjteményben:
„Aki nem fogadja el az egész egyházi hagyományt,
mind az írottat, mind az íratlant, azt ki kell zárni.” –
Ez alatt pedig az üdvösségből való kizárást értik,
vagyis örökre elkárhozik.
Ez a fenyegető üzenet minden olyan ember számára, aki nem veti alá magát a pápának, a mai
napig érvényes egyházi tanítás. Ez körülbelül
6 milliárd embert érint, azaz az emberiség 6/7ét, akit a katolikus egyház ily módon elátkoz.
Ez azt jelenti, hogy a pápa megerősíti azt, amit a
dogmákban és tantételekben minden embertől
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követelnek: vagy katolikus az ember, vagy örökre kárhozott.
Ez azt jelenti továbbá, hogy az élet minden szava, mindegy, hogy ki mondja, az imában, az imádatban, az egyházon kívül Ferenc pápa szerint az
ember számára értéktelen, hacsak át nem megy
az intézményesített egyház zsilipein.
Az ima is értéktelen az egyházon kívül, mert nem
megy át az egyház zsilipein. Semmi imádatnak,
vagy az élet törvényeinek, a Tízparancsolat és a
Hegyi Beszéd teljesítésének nincs értelme, mert
nem megy át az egyház zsilipein. Egyetlen jó
tettnek sincs értéke, mely nem megy át az egyház zsilipein. A pápa tehát minden ember ellen
beszél, aki nincs bekebelezve az egyház testébe,
és nem hagyja magát bekebelezni.
Ti, a Föld népei, hozzátok le a Názáreti Jézus,
a Szabad Szellem tanítását a keresztről!
Számtalan fivér és nővér a világszintű népben,
mely megtartja a hűséget Krisztushoz, tudja, hogy a Názáreti Jézus soha nem volt egy
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intézményes papságért, hanem teljesen ellenkezőleg, Ő egész életében felvilágosított ellenük.
Krisztus soha nem kapcsolódott egy olyan egyházhoz, mely mennyei tanítását a mai napig
a kereszthez kötötte.
Hívása így szól: Ti, a Föld népei, hozzátok le a
Názáreti Jézus, a Szabad Szellem tanítását a
keresztről!
Azt akarni, hogy Jézust, a Krisztust, a Szabad
Szellemet, kényszerítőleg és visszavonhatatlanul a katolikus egyházhoz kössék, azt jelentené,
hogy az abszolút tisztát teljesen a papi hierarchia bűneihez és fertőjéhez kötnék.
Nem lehetséges a Szabad Szellemet, Krisztust
egy intézményes papsághoz kötni.
Fivérek és nővérek a Názáreti Jézus követésében
hitet tesznek a mellett, hogy nem lehetséges úgy
szeretni a Szabad Szellemet, Krisztust, hogy egyben továbbra is hagyjuk, hogy a papok és lelkészek irányítsanak minket a dogmák, szertartások,
kultuszok és szakramentumok által az örök kárhozat fenyegetésével. A Bibliában is már az áll:
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„Senki nem szolgálhat két urat, mert vagy szereti az egyiket és a másikat gyűlöli, vagy a másikat
szereti, és ahhoz tartja magát, az előbbit pedig
megveti. Nem szolgálhattok két úrnak, Istennek és
a mammonnak.”
A katolikus egyház igényt tarthat arra, hogy a
mammont 1700 éve szolgálja. A felmérhetetlen
gazdagság, a politikai befolyás és az egyház történelme tanúskodik erről.
Ezért merül fel a kérdés: Nem éppen az a „teljes
meghasonlás”, melyről a pápa beszélt, ha valaki egy kalap alá akarja venni a Názáreti Jézus és
az egyház tanítását? Nem része ez a „szellemi
skizofréniának“, melyet maga Ferenc pápa vet
Kúriája szemére?
Ferenc pápa továbbá még ezt mondta:
„Az egyház nélkül végül is Jézust egy ötletre, egy
erkölcsre, egy érzésre redukáljuk. Az egyház nélkül Krisztussal való kapcsolatunk ki lenne szolgáltatva fantáziánknak, saját interpretációnknak,
hangulatunknak.”
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Itt megengedett a kérdés: Miért? Miért lenne
Jézus, a Krisztus tanítása az egyház nélkül csupán
egy ötlet, erkölcs, egy érzés? Miért? Miért lenne
a Krisztussal való kapcsolat az egyház nélkül kiszolgáltatva fantáziánknak, interpretációnknak,
hangulatuknak? Miért?
Miért beszéltek Isten prófétái minden
korban a papok és magasrangúak ellen?
Ki szolgáltatta ki és mondta fel az Isten-KrisztusSzellemel való kapcsolatot, aki minden emberben lakozik, hatalmi fantazmagóriáival és interpretációival, valamint hangulataival, melyek
tükröződnek a dogmákban, kultuszokban és
szertartásokban, valójában azonban a baali kultuszból származnak?
Ki állította magát közvetítőként Isten és ember
közé? Ki?
Miért küldött Isten, az Örökkévaló prófétákat az
emberekhez?
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Miért beszéltek Isten prófétái minden korban a
papok és magasrangúak ellen? Miért?
Mit tanítottak Isten prófétái? Mit tanított a
Názáreti Jézus?
Minden nagy próféta a közvetlen utat tanította Istenhez a Tízparancsolat lépésenkénti
teljesítésével.
Isten Szava helyett a prófétákon keresztül, melyről az Ótestamentum is tanúságot tesz, a papok
és írástudók egyházi tanításukat iktatták be, és
úgynevezett szenteket választottak.
Aki ma Istennek az Ószövetség prófétáin keresztül érkezett kinyilatkoztatásaiban hisz, például
Ézsaiástól, vagy Jeromostól, nem pedig az egyházban, annak tudnia kell, hogy ők nem mentek
át az egyházi arrogancia szűk tudatkapuján.
És ha ma egy Isten által választott próféta Isten
Szavát nyilatkozza ki az embereknek, azzal kapcsolatban az egyház azt követeli, hogy az az
ő intézményén belül történjék. A papi osztály
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felügyelete alatt. Ezt igazolja Ferenc pápa kijelentése is a béke világnapi prédikációjában:
„Krisztus egyetlen kinyilatkozása – mondja a pápa
–, még ha az oly misztikus is, akkor sem választható
el soha az egyház testétől és vérétől, Krisztus testének történelmi konkrétságától.”

Számtalan fivér és nővér követi Isten
Krisztusának hívását az egész világon
Azonban Ábrahám, Izsák és Jákob Istene nem
hagyja, hogy elhallgattassák őt a papok, püspökök és pápák, mindegy, hogy milyen színű ruhát viselnek. Isten Szelleme ott lobog, ahol akar.
És az egyházon kívül lobog – az egyházon kívül,
aki visszaélt az Ő Fiának, a Názáreti Jézusnak,
Isten Krisztusának nevével saját céljaira, és a mai
napig visszaél vele.
A mai napig bizonyságot tesznek a dogmák arról,
hogy az egyházi kereszténynek miben kell kötelező érvénnyel hinnie, és miben nem. A Názáreti
Jézus nem tanított egyetlen dogmát sem! Ő a
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Szabad Szellem, ami szavaiban is kifejezésre jut:
„Aki ezt fel tudja fogni, az fogja fel, aki el akarja
hagyni, az hagyja el!”
Ezért a keresztények számára nem a pápák és
bíborosok kenetteljes szavai az irányadóak, melyek olykor a felszínen még a saját dogmáik és
tantételeik ellen is vannak, hanem az, ami az
örök kárhozat fenyegetésével állítólag tévedhetetlenül a katolikus hitcikkelyekben áll – egészen
a mai napig.
Ezért a pápa minden ember, minden keresztény
ellen kell, hogy beszéljen, kivéve, ha a katolikus
egyház testéhez tapadnak.
Ezért számtalan ember a patmosi látnok szavait
követi, mely a Jelenések Könyvében olvasható:
„ Akkor egy más hangot hallottam az égből kiáltani: Menj ki belőle, én népem, hogy ne legyél bűnös
vétkeiben, és csapásaiban ne részesülj.”
Számtalan ember találta meg a Szabad Szellemet,
Isten Krisztusát az intézményes egyházon kívül.
A nagy, hatalmas nép fivérekből és nővérekből
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világszerte tartja a hűséget Isten Krisztusához az
intézményes kígyón, az egyházon kívül.
E számtalan fivér és nővér mást tapasztalt:
Átélték és átélik, hogy Isten saját maga képviseli
magát minden emberben, ahogyan a Názáreti
Jézus tanította: „Isten birodalma bennetek van.”
Számtalan fivér és nővér tanúsítja az egész világon: Isten Krisztusát az egyházon kívül találták meg. És követik Isten Krisztusának hívását:
Ti, a Föld népei, hozzátok le a Názáreti Jézus, a
Szabad Szellem tanítását a keresztről!
Miért vitatja el Ferenc pápa az emberektől,
hogy lehetséges Krisztust szeretni az egyház
nélkül, Krisztusra hallgatni az egyház nélkül, és
Krisztussal lenni az egyházon kívül?
A papi hierarchia 1700 éve üldözi a Názáreti
Jézus mennyei tanítását és Isten Krisztusát, aki
Názáreti Jézusként a Földön volt. Az Ő Szava
számukra a mai napig idegen. A dogmákat, szertartásokat, kultuszokat és szentségeket akarják.
Papi hierarchiájukat akarják. Isten Krisztusának
Szabad Szellemét a mai napig nem akarják.
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Számtalan fivér és nővér tanúsítja világszerte:
Az egyház nélkül a Krisztussal való kapcsolatunk
élővé válik, nincs többé kitéve a papi osztály
képzeletének, a korlátozó dogmáknak, kultuszoknak és szertartásoknak. Gyermekeink pedig
nincsenek kiszolgáltatva a papok hangulatának.
Isten, az Örökkévaló, minden vallás felett áll
Mit tanított a Názáreti Jézus? A Názáreti Jézus azt
tanította, hogy a csendes kamrácskában imádkozzunk. Ha ehhez templomra lenne szükség,
akkor a Názáreti Jézus tévesen tanított volna,
és hamis próféta lenne.
Azt tanította értelem szerint: „Ne neveztessétek
magatokat rabbinak, papnak”, és hogy csak egyvalaki szent, akit „Atyának” szólíthatunk: A men�nyei Atya. Akkor miért adatja magának a pápa a
„szent atya” címet? Miért? Jézus tévesen tanított?
Akkor hamis próféta lenne.				
Jézus azt tanította: mindannyian testvérek vagytok. Senkit nem zárt ki.
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Nem beszélt egy állítólag egyedül üdvözítő egyházról. Nem tanította az örök kárhozatot sem,
hanem elhozta a Megváltást minden léleknek és
embernek. Jézus tévesen tanított? Akkor hamis
próféta lenne.
Azt tanította: „Ahol ketten vagy hárman összegyűltök az Én Nevemben, ott Én közöttetek vagyok.”
Nem beszélt egy külső egyházhoz való tartozásról. Jézus tévesen tanított? Akkor hamis próféta
lenne.
A Názáreti Jézus az aranyszabályt tanította:
„Mindent, amit másoktól elvártok, tegyetek meg ti
nekik. Ez a törvény és a próféták.”
Isten törvénye tehát nem dogmákból, szertartásokból, kultuszokból és szentségekből áll.
Jézus tévesen tanított? Akkor hamis próféta lenne.
Ha a Názáreti Jézus ma úgy beszélne, mint az
egyház, akkor bűnös lenne, ugyanis a Szeretet
törvénye nem mond ellent magának.
18

Ki merészeli tehát Isten Krisztusának tanítását
bekebelezni a papi egyház zsilipei közé, és mindazon embereket elkárhoztatni, akik az egyházon
kívül törekszenek élni a Szót, és teljesíteni Isten
parancsolatait, valamint a Názáreti Jézus Hegyi
Beszédét?
Ki merészeli tehát azt állítani, hogy a jó tett,
melyet egy ember önzetlenül vitt véghez, az
az egyén számára értéktelen az egyház testén
kívül?
Ki merészeli azt állítani, hogy nem tartós a bensőséges, kapcsolatot teremtő szó, az ima Istenhez,
a mi Atyánkhoz mondva, ahogyan a Názáreti
Jézus azt tanította: „Te pedig, amikor imádkozol,
térj be kamrácskádba, és beszélj Atyádhoz…”
Ki találta ki ezt a tanítást? Ki?
Kinek a szavát állítják itt a prófétai Istenkinyilatkoztatás, Krisztus misztikus kinyilatkozása fölé? A Názáreti Jézus tévesen tanított? Akkor
hamis próféta lenne.
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Ferenc pápa beszéde minden keresztényt döntés elé állít: vagy az egyház dogmáiért vagyunk,
vagy a Názáreti Jézus tanításáért.
Szabad keresztények népe világszerte a
Názáreti Jézus követésében kiáll az Ő tanítása,
a Szabad Szellem tanítása mellett. Mert Isten, az
Örökkévaló, minden élet Teremtője minden külső vallás felett áll. Ő az egyetemes igazság mindörökkön örökké.

A pápai idézetek forrása: http://w2.vatican.va/content/
francesco/de/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150101_omelia-giornatamondiale-pace.html
20

A brosúra ingyenesen megrendelhető az alábbi nyelveken: német, angol, spanyol, francia, olasz, portugál, horvát, macedón, lengyel, szerb, szlovén és magyar
Megrendelhető:
Dieter Potzel,
Lärchenstraße 2 a
97839 Esselbach
E-Mail: info@der-freie-geist.de
A brosúra terjesztéséhez nyújtott anyagi támogatását
köszönettel vesszük.
Banki adatok:
Dieter Potzel, Volksbank Main-Tauber
IBAN: DE59 6739 0000 0002 0058 24
BIC: GENODE61WTH
Közlemény: Der Freie Geist

Regisztrációs- és adószámmal nem rendelkezünk,
mivel kiadványunk nem kereskedelmi jellegű
kezdeményezés.

Krisztus, a Szabad Szellem az egyházon kívül!

