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ELLENSÉGSZERETET
Kulcsszó: ellenségszeret (-et, -és)
(14 Hang-levélben, 4 oldal megjegyzésekkel, 12-es betűmérettel.)

Megjegyzések
1.
2.
3.

4.

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 kihelyzett Cd borító hátoldalán
olvashatsz. Átlagos letöltési idő 8 perc.
Ha hasznosnak tartod, küld tovább-e hírlvelet közösséged többi tagjának, vagy erre nyitott ismerőseidnek.

3/183
Figyeld meg: Te sohasem támadtad, te mindig szeretted és értékelted a vegetáriánusokat, de
sohasem azért, mert vegetáriusok. Téged támadni fognak, magatartásodat erkölcsileg is
minősíteni fogják azok a vegetáriánusok, akiknek nem a megtérés a legfontosabb, hanem
valami pótcselekvés, mely étkezéssel nagyszerűen palástolható. Az Én tanításom lényege a
szeretés, mégpedig főleg az ellenségszeretés. Ezt nem fogják hangsúlyozni azok, akik
pótcselekvésekkel akarják kikerülni sorsomat. Pedig hát nem lehet a tanítvány, ha igazi
tanítvány, sorsában kivételezettebb, mint Mestere.
6/445
Azok a lények, akiket rossz ufóknak szoktatok nevezni, azok olyan sebzett szellemek, akik
szintén rászorulnak szeretetemre, de ennek az ő számukra hasznos formáját csak nálatok
tudják megtalálni. Ezért mondtam annak idején, hogy INKÁBB SZERESSÉTEK
ELLENSÉGEITEKET. Igen. Számukra a bennetek élő szeretetem az egyedüli megváltás. Csak az
ellenségszeretet képes diadalt aratni a pokol felett. Semmi más!
8/600
A férjeddel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nemcsak a magyarság érdekében, de
minden ember érdekében kell munkálkodnia mindenkinek, aki örök értékeket akar
biztosítani magának. Te nem tehetsz mást, minthogy imáddal tisztítod körülötte a légkört.
Akik Enyéim, azok tudják, hogy ellenségszeretettel politizálni nem lehet, s ellenségszeretet
nélkül pedig Engem képviselni nem lehet. Előbb-utóbb mindenkinek el kell döntenie, hogy
akar-e minden áron ( csak így lehet) képviselni Engem, vagy nem akar
12/1056
Nem az a boldog, aki sokat tesz, hanem az, aki mindenkit és mindenkor nagyon szeret. Ennek
pedig az ellenségszeretés a próbája! Áldani átkozóitokat, jót tenni azokkal, akik rosszat
tesznek nektek, tehát mennyei Atyátok stílusát megélni, Aki felkelti Napját jókra,
gonoszokra, esőt az igazaknak, hamisaknak egyaránt.
12/1098
Kérdező: ELLENSÉGSZERETETRŐL
2. Ellenségszeretetről
2.Az ellenségszeretet elsősorban nem értelmi tevékenység. Jóakarat kérdése. Szeretni
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lényegében azt jelenti, hogy jót akarni. Mindaz, aki azt akarja a másik embernek, amit úgy
gondol, hogy Én is akarom, az jót akar, az SZERET! Ezt a magatartást kell megélned azokkal
szemben, akiket te ellenségnek nevezel. Ez nem zárja ki azt, hogy ne értsd meg őket, de a
hangsúly az Általam feltételezett jót akaráson van!
13/1218
Kérdező: ELLENSÉGSZERETETRŐL, ÁLMAIMRÓL
Amit Lukács 6: 27-35-ben olvasol, az egyértelművé teszi azt, hogy az ellenségszeretés
biztosan pozitív magatartás, tehát isteni!
Lk 6,27
De nektek mondom, akik engem hallgattok: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek titeket.
Lk 6,28
Áldjátok azokat, akik átkoznak titeket; imádkozzatok azokért, akik nyomorgatnak benneteket.
Lk 6,29
Annak, aki megüti egyik orcádat, tartsd oda a másikat is; és attól, aki elveszi felső ruhádat, ne tagadd meg
az alsó ruhát sem.
Lk 6,30
Adj mindenkinek, aki kér tőled; és ha elveszik tőled, ami a tied, ne követeld vissza.
Lk 6,31
Úgy cselekedjetek az emberekkel, amint várjátok, hogy ők cselekedjenek veletek.
Lk 6,32
Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, milyen jót tettetek? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat,
akik őket szeretik.
Lk 6,33
És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi jót tettetek? Hiszen a bűnösök is ugyanezt
cselekszik.
Lk 6,34
És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi jót tettetek? Hiszen a bűnösök is
adnak kölcsönt a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza.
Lk 6,35
Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte; és a ti
jutalmatok bőséges lesz. A Magasságosnak fiai lesztek, mert ő jóságos a háládatlanok és gonoszok iránt
is. (RAVASZ LÁSZLÓ fordítás)

15/1392
Minden egyházban sok tévedés van. Ahol emberek képviselnek valamit, ott ez bizony
előfordul. Most nem csupán olyan tévedésre gondolok, hogy különböző cafrangokat
osztogatnak egymásnak a főtisztelendő hatalmasságok. Ezekhez Nekem semmi közöm nincs.
Olyanokra is, mint a tévedhetetlenség helytelen használata, a Mária-jelenések részben
elszabotálása, részbeni eltúlzása, a szentségi szertartások objektív hatásának elvárása,
ellentétben a gyakorlatban megmutatkozó valósággal, az ellenségszeretet elhallgatása, a
fegyverek, zászlók, soviniszta jelvények, stb. megáldása, és még sorolhatnám a különböző
szentelmények használatának babonás eltűrését, sőt szorgalmazását! (Pl. a papokat
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gazdagító házszentelések favorizálását.)
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 erőnemalkalmazást, a kicsiséget, a kiszolgáltatottságot, a szegénységet!
16/1528
Kérdező: HOGYAN LEHET SZERETNI AZ ELLENSÉGET?
3. Az ellenségszeretetet nem tudom másoknak megmagyarázni.
3. Aki nem tudja szeretni ellenségét, tehát nem tud neki megbocsátani, nem tud neki
jót akarni, az saját magát teszi boldogtalanná, mert képtelen együtt jelen lenni a szívbéke és
a gyűlölet. Tehát éppen az ellensége kívánságát valósítja meg önmagán, vagyis árt
önmagának! Aki ezt nem hiszi el, az saját életében fogja azt megtapasztalni, hogy gyűlölettel
a szívben nem lehet nyugodtan aludni! Aki mérges, az azért mérges, mert mérget hord
magában. Az, aki mérget hord magában, az egyértelműen árt önmagának. A méreg legjobb
esetben is csak bódítani képes, de boldogítani soha! Az önszeretet csúcsérték! Nem az önzés
(Máté 22;39)! Aki nem tudja szeretni ellenségét, az feltétlenül árt önmagának!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
17/1644
1. Nincs jó úton járó csoport! Csak jó, vagy nem jó úton járó személyek vannak! Bármilyen
csoportba járhatsz tehát, ha az Én utamat járod, akkor jó úton jársz, ha nem az Én utamat
járod, akkor nem jó úton jársz. Mindenkor a csoport irányítói magatartása dönti el, hogy
mennyire viselik el azokat körükben, akik az Engem, mint UTAT vállalnak. Hozzám elsősorban
nem hitvallások által lehet tartozni, hanem a szeretetnek azzal a magatartásával, melyben
főhelyet foglal el az ellenségszeretet. A nem-ártás, megbocsátás, segítés szent háromsága
testesült meg Bennem, mint ÚTBAN!
21/2056
A valóban hiteles próféták legsúlyosabb vizsgája az ellenségszeretés vállalása! "Szeressétek
inkább ellenségeiteket!" (Lukács 6;35)
25/2486
Kedves Testvérem! A megtérés annyit jelent, mint Jézus életét vállalni a mostani
körülmények között. Ha soha nem ártunk senkinek, ha mindig megbocsátunk mindenkinek,
ha segítünk ott, ahol erre lehetőséget kaptunk, akkor feltétlenül áldozattá fogunk válni úgy,
mint Jézus az ő korában. A döntő az, hogy az ELLENSÉGSZERETÉSRE KELL TENNI A
HANGSÚLYT! Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy szembe kell helyezkednünk az ERŐ világával,
és vállalnunk akár az életünk elvesztését is az IRGALOM BEMUTATÁSA ÉRDEKÉBEN.
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34/3514
Kérdező: AZ ELLENSÉGSZERETETRŐL
Az ellenségszeretetről kérek megnyugtató irányítást.
HANG: "Kedves Barátom!
Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Azt a jót akarni másnak, amit az Isten akar neki.
Ezt a jót mindenkinek lehet akarni!
A rosszat nem lehet szeretni. Nem, mert a rossz nem más, mint a jónak a hiánya. De
azt, aki ezt a rosszat akarja, azt lehet szeretni, mert az istenszeretőnek minden javára válik.
A világon a legnagyobb rossz végrehajtása kétségtelen az volt, amikor Engem, a
földreszállt Szeretetet keresztre feszítettek. És erre Én mégis azt mondtam, hogy nekem ez
javamat szolgálta (Lukács 24;26).
Aki neked rosszat akar, az önmagának árt ezzel. Ha te istenszerető vagy, akkor
minden a javadra válik. Az a rossz is, amit más neked akar. Mindenki csak önmagáért felel.
Tehát, ha valaki téged szeretetlenül megbánt, akkor az illető egyedül és kizárólag csak
önmagának árt! Ha ezt átgondolod, akkor megérted, hogy miképpen lehet szeretni
ellenségeitek is!
Mindenkinek saját jól felfogott érdeke, hogy szeresse ellenségeit, mivel ezek az
ellenségek csak gondolják, hogy árthatnak az istenszeretőnek, de a valóságban csak
önmaguknak tudnak ártanai. Nekem, Jézusnak sem ártottak azok, akik Engem keresztre
feszítettek, csak önmaguknak. Ezért tudtam őket is szeretni!
Pontosan azzal tudja kimutatni valaki, hogy Hozzám tartozik, hogy akkor is jót tud
akarni másoknak (tehát képes azt szándékolni másoknak, amit az Isten), akkor is tud
jóindulatú lenni, amikor mások rosszat akarnak, rosszindulatúak önmagukban.
Soha senkiről nem tudjátok, hogy mit örököltek, hogy milyen hatások érték eddig
őket életükben, és azt sem tudjátok, hogy eddig hogyan működtek együtt a kegyelemmel. Ha
e három közül csak egyet is nem tudtok, már nem mondhattok igazságos bírói ítéletet
senkiről. A valóság az, hogy a három közül egyiket sem tudjátok. De még ha tudnátok is,
akkor is tudnotok kéne, hogy nem az igazság rendjében, hanem az irgalom rendjében kell
igazolnotok azt, hogy szívetekben az Én, a te Jézusod szeretete él!
Megáldalak az IRGALOM LELKÉVEL!"
37/3975
Minden egyház csak annyiban követelheti, hogy higgyenek benne, amennyiben
alátámasztható a tanítása az Én evangéliumaimmal. Teljes értelemben vett hitet,
életrátevést egyik egyház sem követelhet magának. Azért nem, mert pl. az ellenségszeretést
szinte egyik sem hirdeti egyértelműen. Amelyik pedig hirdeti - van ilyen is-, az valami mást
hagy el abból, amit Én hirdettem, illetve, olyasmit tesz hozzá, amit Én, Jézus, soha nem
hirdettem, pl. a feltétel nélküli engedelmeskedtetést.

