HATALMON LÉVŐK
Kulcsszó: hatalmon
(13 Hang-levélben, 8 oldal megjegyzésekkel, 12-es betűmérettel.)
Megjegyzések
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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.
Ha hasznosnak tartod, küld tovább-e hírlevelet közösséged többi tagjának, vagy erre nyitott ismerőseidnek.

1/9
Akik hatalmon vannak, azok sem a múltban, sem a jelenben, sem a jövőben
nem fogják tudni elviselni azokat az alattvalóikat, akikben nincs félelem. Csupán
az eszközeik változnak ennek demonstrálására.
1/29
Nem az Egyház nyújt Engem a világnak, hanem Én nyújtom az Egyházat az
embereknek. Üvöltően hamis nézet az, mikor Egyházamban a hatalmon lévők
azonosítják magukat Egyházammal kizárólagos módon. Ezt maguk a hatalmon
lévők is tudják. Szentlélek elleni bűnnel főleg itt lehet találkozni.
1/68
… azok a papok, akik úgy törnek pálcát a BOKOR papjai felett, hogy el sem
olvasták a KIO-t, úgy ítélkeznek felettetek, hogy nem Rám hivatkoznak, hanem
Egyházam hatalmon lévő uraira, akik az egység igényének hangoztatásával arra
akarnak rávenni benneteket, hogy ne lelkiismeretetek szerint, hanem az ő
lelkiismeretük szerint szövegeljetek, akik nem érveket várnak tőletek, hanem
hitet az ő teóriáik iránt, hát az ilyen papok bizony nem ártatlanok.
2/97
Kérdező: Uram! Az egyik városban olyan előadások meghallgatására küldtek ki
meghívókat, mely előadásokat bizonyos egyházi körök leeretnekeztek, s
meghallgatásukat ellenezték, mivel egyházellenesnek ítélték meg.
HANG:" Barátom! Kétségtelenül vannak olyan rendezvények és
előadások, melyeket okos dolog ellenezni. De csak olyan esetekről szabad ilyen
tiltó ítéletet mondani, mely esetek sértik a józan erkölcsi érzéket. Tehát ahol
arra kapnak biztatást a hallgatók, hogy esetenként jogos szeretetlenül

viselkedni. Csak akkor, ha komoly okok alapján feltételezhető ez, akkor bizony
ellene kell beszélni, és ez lényegében nem is tiltás, hanem felvilágosítás.
A tekintetben, hogy kinek van igaza bizonyos dogmatikai kérdésekben,
hogy ki, mikor és hogyan formáljon szertartásokat vallása megnyilvánulása
érdekében, hogy ki, mikor és hogyan vélekedjék Rólam, hát ebben a
tekintetben többet árt a tiltás, mint az engedés. Nincsenek sem csalhatatlan
intézmények, sem csalhatatlan hivatalok, sem csalhatatlan emberek a földön
mindaddig, míg annak tudják magukat.
Érdemes hát tudomásul venni azokat a kijelentéseket, melyek
tiltakoznak bizonyos előadások ellen, de ezek semmiképpen sem lehetnek
kötelező érvényűek. Mindenki rendelkezik normális körülmények között olyan
erkölcsi érzékkel, mely egyben felelősséggel jár együtt. Aki nem rendelkezik
ilyennel, bár felnőttnek tudja magát, az ilyen lényegében klinikai eset. Bár van
olyan is, amikor éppen ti, írástudók vagytok felelősek. De erről majd bővebben,
és nagyon világosan akarok szólni később.
Aki tilt, az önmagáról is kiállítja saját erkölcsi bizonyítványát. Bizony ez a
bizonyítvány csak akkor nem elmarasztaló, ha egyértelmű jóakaratot hordoz.
Hordozhat ilyet a tiltás is. Ilyenkor féltést fejez ki. Ez a féltés akkor igazi,
ha világos érvekkel megokolt, s nem irányul emberi személy ellen.
Most pedig arról fogok beszélni, amiről előbbre említettem, hogy
bővebben és nagyon világosan akarok szólni.
Különösen katolikus körökben nagyon elterjedtek az olyan ájtatosságok,
melyek magán-kinyilatkoztatásra hivatkozva vindikálnak létjogot maguknak.
Ennek egyáltalán nem az a legfőbb oka, hogy e felekezethez tartozók a
legalkalmasabbak ilyen kinyilatkoztatások befogadására. Inkább az, hogy van
tanításotokban több olyan tétel, mely efelé bátorít. Gondolok most a szentek
tiszteletére, főleg a Mária-tiszteletre, a halottakért mondott imákra.
Ez önmagában nem okolná azt, hogy most erről beszéljek. Azért kell
szólnom, mert ez súlyos veszély forrását rejti magában. A veszély pedig
tömören és egyszerűen kifejezve így hangzik: Táplálja az egyházi
hatalmaságokban az önmaguk által kreált hivataluk fontosságát. Így a hivatali
tekintély, melyhez hátukat támasztják azok, akik magán-kinyilatkoztatásuknak
nyilvános elismerést kívánnak szerezni, óriási mértékben képesek akadályozni
Lelkem hatékony működését egyénekben, intézményekben egyaránt.

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.
Az a terület, mely az egyházi hatalmasokban nem okoz ellenállást, s az Értem
tenni vágyó pedig azt élheti meg, hogy nemcsak önmaga kapott feladatot
Tőlem, melyet teljesíthet, hanem még másoknak is felkínálhat ilyet, ez a terület
olyan ájtatosságok kitalálása, melyek lényegéhez nem tartozik hozzá az, hogy
tükörré váljék bárki is a hatalmon lévők számára:
Imák, litániák, zarándoklatok, böjtök, testi önmegtagadások, egyéni bűnbánati
formák a hatalmasok által előírt módon. Mindezek alkalmatlanok arra, hogy
érdemben félni kellene bárkinek attól, hogy megtérést eredményeznek.
Itt meg kell még valamit jegyeznem. A különböző ájtatosságok hatására
vagy következtében történt testi gyógyulások nem az ájtatosságok hitelességét
bizonyítják, hanem arról a hitről tanúskodnak, melyet az illető önmagában
hordoz.
Amikor pedig olyan gyógyulást hallotok, mely igazolhatóan nem lehet az
illető meggyógyult hitének eredménye, akkor tudnotok kell, hogy sok hívő
ember olyan sugárzást bocsát ki magából, amely sugárzás képes létrehozni az
ilyen múlékony gyógyulást mások számára is. Azért mondom, hogy múlékony,
mert csak ilyen testi gyógyulás létezik.
A lelki gyógyulások forrása, ha igazi a lelki gyógyulás, mindig valaminek a
felismerése.
Különböző felekezeteknél történt gyógyulások mögött általában az a
felismerés áll, hogy Én szeretem őket. Ez a felismerés testi és lelki gyógyulást is
képes produkálni abban, aki ennek kiteszi magát. De ne dőljetek be a
különböző szuggesztiók hatásának. A fát gyümölcseiről lehet igazán felismerni. A gyümölcs pedig nem egyszerre terem a fával. Hogy milyen fává formált téged
az a hatás, melynek kitetted magadat, azt az idő mutatja meg, s ez leleplezi azt
a forrást is, melyből a hatás feléd áradt. Tehát bizony idő kérdése, hogy valaki e
téren tisztában legyen önmagával, és természetesen a forrással, mely formálta
őt.
2/123

Higgyétek el, egy politikus sem képes sokáig itt maradni színem előtt.
Ameddig pedig kénytelen, addig bizony itt pokol az élete. Ne avassátok
szentté a hatalmon levőket. Ha szentek lennének az Én szememben, akkor
nem lennének hatalmon. Persze itt is áll, hogy a tudatlanság enyhítő
körülmény, de fölmentő csak egészen kivételes esetekben.
5/401
A Tőlem kapott JÓZAN ÉSZ sokkal nagyobb fontosságot érdemel, mint amit ma
ti ennek tulajdonítotok. Ez amiatt történt így, mert azok, akiket ti tanult
embereknek mondotok, nem Tőlem tanultak, hanem olyan forrásokból
merítettek, melyek inkább voltak mérgezett kutak, mint üdítő források.
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.
Amennyiben tehát használtátok eszeteket, ezt rosszra használtátok, s
amennyiben szerepet engedtetek a szívnek, ezt félelemmel töltöttétek meg.
Az Én kívánságom, és elgondolásom mindig is az volt, hogy ne mondjatok
le sem az értelem, sem a szív használatáról. Mi tehát a teendő: 1. Alakítsátok át
gondolkodásotokat. 2. Legyetek bátrak.
Aki bátran vállalkozik arra, hogy Tőlem tanuljon, az automatikusan tanít
is, mert az Én prófétám hirdeti tanításomat, akár alkalmas, akár alkalmatlan.
Nagyon szeretlek. Te nem vétkezhetsz a Szentlélek ellen, mert a Szentlélek
elleni vétek az nem egy esemény, hanem a hatalmon lévők állapota. A
Szentlélek elleni bűnnek másik neve: MEGÁTALKODOTTSÁG. Ezért nincs rá
bocsánat. Érted? Maga a megátalkodott teszi lehetetlenné a megbocsátást,
mivel megbocsátani csak annak lehet, aki meg akar térni. A hatalmon lévők
általában nem megtérni akarnak, hanem megtéríteni, önmagukhoz téríteni
másokat. Akik hatalmon vannak, azok általában nem azt akarják, hogy Enyém
légy, hanem azt, hogy az övék légy. Akik ellenállnak, azokat megpróbálják
likvidálni, megsemmisíteni, vagy legalább megfélemlíteni.

Félelmetes ember az a hatalom szemében, aki nem fél tőlük. Ezek az Enyéim,
ezek az Én prófétáim. És bár ezeknek földi sorsa prófétai sors, az Én sorsom,
mégis, ezek a boldog, bátor emberek, akik előbbre viszik bátorságukkal,
áldozattá válásukkal a világot. A jövő nemzedék ezeknek nevét foglalja imába,
míg azok, akik ezeket bántották, kínozták, ijesztgették, ezek teljesen elvesznek
a feledés homályában. Igen. Ez utóbbiak nevei nincsenek beírva az ÉLET
KÖNYVÉBE, ezért kitörlődnek az élők emlékezetéből is. Értsd meg: az Enyéim
hordozzák az ÉLETET! Enyéim pedig azok, akik szellemét jellemzi a tanulás, a
gondolkodás-átalakítás és a bátorság, a bátor tanúskodás.
Törekvésed legyet tehát az, hogy tanúságtevésed által építs, buzdíts és
vigasztalj, de ha ez nem sikerül, bár szándékod ez volt, az nem baj. Az Istent
szeretőknek minden a javukra válik.
A lenti levéllel felhívom a figyelmet arra, hogy az érzelmeken alapuló
politizálás, illetve a hatalmon lévők gyűlöletkeltő magatartása biológiai
életünket is fenyegető katasztrófákat idéz elő!
32/3376
Az embereknek nem azoktól a körülményektől kellene félniük, amelyek biológiai életüket
veszélyeztetik, hanem elrontott önmaguktól. Attól, hogy nem arra használják fel földi
életüket, amire kapták.
A biológiai életeteket fenyegető körülményváltozásokat - katasztrófákat - olyan szellemi
lények idézik elő, akik az emberek gonosz indulatainak energiáit használják fel arra, hogy
ártó szándékukat megvalósítsák. Az embereknek tudomásul kellene venniük, hogy a
belőlük kisugárzó gyűlölet nem csak az ő lelküket mérgezi és teszi szívbéke megélésére
alkalmatlanná, hanem gyűlöletük energiája táplálékul szolgál az őket körül vevő és átjáró
rosszakaratú szellemi lények számára is. Éppen ezért, ahol ezek a lények emberek közötti
gyűlöletet, ellenségeskedést tapasztalnak, rögtön ott teremnek és igyekeznek azt még
jobban felszítani.
Ti is sokat tehettek azért, hogy a gonosznak ne legyen ereje bennetek és körülöttetek.
Ahogy az emberi gyűlölet energiája erősíti a rossz szándékú szellemi lényeket, úgy az ima,
a jó gondolat, gyengíti őket.
-

12/1024
Általában a hatalmon lévő emberek azok a gonosz emberek, akik lelkük
mélyén tudatosan ellent mondanak a szeretetnek, s inkább másokat áldoznak
fel, csak nekik ne kelljen áldozattá válni.

Azok a hatalmon nem lévő emberek, akiket te gonoszaknak mondasz, nem
annyira gonoszak, mint inkább félrevezetett és nagyon megsérült lelkek, akik
még alig találkoztak szerető szívvel. Ezeket a butaságuk menti!
17/1679
Hozzám három úton lehet közeledni. …
Az elsőt azok teszik egyre alkalmatlanabbá a Velem való együttélésre, akik
intézménybe erőltetik az Én Lelkemnek mozgásterét, ami nyilván képtelenség.
De mivel az ilyen emberek erő-hatalmat kapnak az erő-világától, ezért sokan,
saját földi biztonságuk érdekében elfogadják az ilyen intézményesült,
"szentlélekbankok" által finanszírozott szentlélek áradást, különböző
szertartásokon keresztül.
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!
Rám lehet találni ezen az úton is, de csak a Velem való sorsazonosság
vállalása árán. Tehát vállalni kell a tükör szerepet, amely tükröt a hatalmon
lévők alkalomadtán összetörnek.
Rám lehet találni ezen az úton is, de csak a Velem való sorsazonosság vállalása
árán. Tehát vállalni kell a tükör szerepet, amely tükröt a hatalmon lévők
alkalomadtán összetörnek. Aki tudja, hogy ha Bennem hisz, akkor halált nem lát
sohasem, az boldogan járja ezt az utat. Igen, mert megéli, hogy ez az út azonos
Velem!
20/1939
Mit gondolsz, miért nincs egység a megkereszteltek között? Azért, mert egyik
helyen sem hajlandó egy hatalmon lévő hangadó sem lemondani a
bársonyszékéről! Egyik sem vállalja az állapotszerű vértanúságot még elvben
sem, nemhogy a gyakorlatban! A pápa-mobiltól a templomok riasztó
berendezéseiig minden ezt igazolja!
28/2821
Aki tehát Hozzám, Jézushoz akar tartozni a lelke mélyén, annak tudomásul kell
vennie, hogy feltétlenül üldöztetésben lesz része, ha akarja, ha nem. Ez

törvényszerű, mert mindazok, akik hatalmon vannak, előbb-utóbb, nem
Hozzám, hanem hatalmukhoz, az engedelmességet képviselő hatalmukhoz
ragaszkodnak. A ti világotok ilyen! Ez soha nem fog megváltozni. Ezért
mondhattam, hogy nem lehet különb a tanítvány az ő mesterénél. Ha Engem
üldöztek, titeket is üldözni fognak.
33/3411
A földön soha nem lesz olyan hatalom, amely el tudná viselni azokat, akik
inkább engedelmeskednek Istennek, mint a hatalmon lévőknek! Minden
hatalom lényegéhez tartozik, hogy engedelmességet követeljen, elvárjon
alattvalóitól.
37/3975
A Katolikus Egyház nem eretnek egyház. Azért nem eretnek, mert nem vett el
semmit az Én tanításomból. Viszont nagyon is hozzátett, s ezért nem kívánhat
senkitől feltétlen engedelmességet. Bizony, a Katolikus Egyházat azok a
Hozzám, Jézushoz hű engedetlenek viszik előbbre, aki nem hagyják el
Egyházamat akkor sem, ha ebben az Egyházban a hatalmon levők tücsköt-békát
mondanak rájuk.
43/4227
Szent Pál arra tanított benneteket, hogy egyedül a hit üdvözít. Én, Jézus pedig
azt tanítottam nektek, hogy nem mindenki, aki mondja Nekem: Uram, Uram,
megy be az Isten országába, hanem az, aki hallgatja és teszi az Én Mennyei
Atyám akaratát. A belém vetett hit az mindig cselekedetekre ösztönöz! Így is
mondhatnám, az hisz, aki cselekszi a hitét! De így is mondhatnám, hogy
gyümölcseiről ismerik meg a fát! Semmit nem ért volna a nektek átadott
tanításom, ha a cselekedeteimmel nem igazolom azt! Mert aki meg is teszi és
így tanítja, azt nagynak mondják az Egek Királyságában. A farizeusok, írástudók
és vének, a képmutatók - akikből hiányzott az irgalom, a megbocsátás, a
felebaráti szeretet - ezeket tőletek elvárták, nehogy lerángassátok őket
bársonyszékeikről, de ők nem tették, hogy hatalmon tudjanak maradni, hogy
továbbra is belőletek tudjanak élni! Senki nem kerül a Mennyek Országába, aki
nem képes irgalmas cselekedetekre a kiszolgáltatottak felé! Erről beszéltem
akkor, amikor Atyám jobbjára állítottam azokat, akik ennem adtak, mikor
éheztem; innom adtak, mikor szomjaztam; idegen vendég voltam és
befogadtak; mezítelen voltam és felruháztak; beteg voltam és meglátogattak;
börtönben voltam és eljöttek hozzám, mert amit eggyel e legkisebb

testvéreimmel tettetek, velem tettétek. (Máté; 25-40) Szent Pált azért hoztam
fel példának elétek, mert a Belém vetett hite óriássá tette őt! De a könyv írója,
aki Rám hivatkozva állítja azt, hogy Engem, Jézust nem érdekelnek az emberek
cselekedetei, a fentiek tükrében káromkodik!

