
Hogyan?... Közvetlenül
(Őszkatona, 2010.03.24 22:46) 

Őshitünk szerint a viszony Isten és ember között közvetlen. Kizár magából minden vallást, minden 
önmagát egyháznak, papnak, vagy bármilyen "isteni akarat-közvetítőnek", "-értelmeztetőnek", "-
megmagyarázónak" vagy "-végrehajtónak" kikiáltó szervezetet vagy személyt. Úgymint ahogy az 
orvos sem gyógyít - legföljebb a gyógyuláshoz kellő körülményeket segíti elő -, a lelkiismeretes 
lelkész is csak ember és Istene közötti KÖZVETLEN viszonyának körülményeit próbálja 
elősegíteni. Úgy látom hogy itt e "körülmény" megvalósításáról van szó. 

A szélhámos orvos a beépített vagy elfajult papnál semmivel sem különb. Ha vissza tudjuk 
utasítani a sok lelkiismeretes gyógyász között bujkáló szélhámos orvosok kezelését, miért ne a 
hivatásos lelkészek között lopakodó beépített vagy elfajult papok sugalmazásait? Ha az előadáson 
valamelyik meg merni említeni a zsidóistent vagy a zsidókat, vagy bármiképp rájuk, 
ószövetségükre vagy Saul rabbijukra (a zsidókrisztiánizmus "Szent Páljára") utalna, mindenki 
azonnal fordítson hátat neki, kezdje el énekelni a Himnuszt, csoportosan hagyja el azt az előadást, 
és máshol folytassa fohászkodását Boldogasszonyukhoz KÖZVETLENÜL. 

Válasz 

MAGYAROK HAZÁJA
(HONFI, 2010.03.24 20:55) 

PERSZE HOGY IMÁDKOZNI IS KELL A MAGYAROK BOLDOGASSZONYÁHOZ MERT HIT 
NÉLKÜL ELVADÚL AZ EMBER.DE MIT KEZDJÜNK A BESÚGÓ KLÉRUSSAL,AKIKNEK A 
KOMMUNISTA IDÖKBELI TEVÉKENYSÉGÜK A LEGALÁVALÓBB NEMZETELLENES BÜNNEK 
SZÁMITANAK.MEGBÁNÁST EGY SEM TANÚSITÓTT.VAGY ÉRTSEM ÚGY,HOGY 
IDOLATRIZÁLNUNK KELLENE A BÖRTÖNTÖLTELÉKEKET IS?ÚRAM BOCSÁ KANONIZÁLNI 
IS?MEG AZTÁN,CSAK IMÁDKOZÁSSAL NEM SOKRA MEGYÜNK.AZ ISTEN IS CSAK ÚGY 
SEGIT MEG HA MI IS SEGITÜNK MAGÚNKON.ÉN AZZAL IS KIBÉKÜLNÉK HA A MAGYAR 
NEMZET ÖSSZEFOGNA VÉGRE MÁR EGYSZER MERT ANNYIAN LENNÉNK HOGY NEM 
VOLNA ERÖ MELY MEGTUDNA ÁLLITANI.SZEBB JÖVÖT!ADJON AZ ISTEN! 

Válasz 

A fölfoghatatlan erő
(Őszkatona, 2010.03.24 20:52) 

Száz százalékban támogatom ezt a lelkigyakorlatot. Mágusaink tanítása szerint a Világegyetem 
legkisebb hatású ereje az anyagi erő. Minden más erő messze túlszárnyalja az anyagi világ 
erőképességét. Az Isteni lélek-érzés-élet erő egybefonva a szellem-gondolat-öntudat erővel a 
fizikai világot tetszése szerint alkotja. Egy társadalmi, politikai, vallási tűzszünetet elfogadó, 
lelkileg, szellemileg és - amennyiben lehetséges - fizikailag egyben imádkozó 15 milliós 
magyarság világszerte elképzelhetetlen lelki és szellemi erőt képes kifejleszteni. Hogy mekkorát az 
attól függ hogy hányan vesznek részt és hogy milyen mélyen szólnak lelkükből. 

Válasz 
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