Ne állj ellen a gonosznak!
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( 13 Hang-levélben 6 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.
A hírlevelet szabadon felhasználhatjátok mások lelki, szellemi épülésére.

2/91
Kérdező: Jézusom! Van abban törvényszerűség, hogy az embernek ellensége lesz saját
házanépe?
Abban kell elsőnek lennetek, amiben a világ fiai szívesen átadják az elsőséget. Tehát nem
más emberekkel kell küzdenetek, hanem magatokkal. Oly ár ellen kell erőt kifejtenetek, mely
bennetek viharzik. Abban legyél első, amibe környezetedben mindenki szívesen beleegyezik.
Sőt, besegít neked. Az üresen hagyott, a legutolsó helyet akard elfoglalni. Ez sohasem foglalt.
Ez törvényszerű! Az első helyért mindig nagy a tülekedés, és e tülekedésben könnyen
elvérzik a becsület, tisztesség, és főleg a szív tisztasága és békéje. Óriási hordereje van
hajdani kijelentésemnek: 'Ne álljatok ellen a gonosznak!'
Törvényszerű az, hogy erőszakot szenved az Isten-országa! A bennetek lévő Isten-országa. E
törvényszerűség ellen nem küzdeni kell, hanem elfogadni azt. Ezért kell küzdeni! El kell
tudnotok fogadni azt, hogy ami a világ fiai szemében természetellenes, az számotokra a
természetes, és ami a világ fiai szemében magától értetődő, az számotokra
természetellenes, erkölcsi szinten. Természetes kell, legyen számotokra az, hogy ne
másokkal legyetek harcban, hanem magatokkal, és természetellenes ennek az ellenkezője.
Az nem baj, ha ellensége van valakinek. Akkor sem baj, ha ez az ellenség a házanépe az
illetőnek. Ez törvényszerű. De csak itt a földön.
A mennyek országának, mely szívetekben van, ez a sorsa. Sorsa, hogy erőszakot szenved, és
az erőszakosak ragadják meg azt. Éppen azért kell erőszakot alkalmazni, mert a földön
ellenség veszi közre. Külső és belső ellenség. A külső ellenség nem érdekes. De kemény
erőszakot kell alkalmaznotok a belső ellenség ellen, melyet magatokban hordotok. Ez az ára
a mennyek országának. Sem megszerezni, sem megtartani nem lehet mások elleni harc által.
És sem megszerezni, sem megtartani nem vagytok képesek önmagatok elleni harc nélkül.
De nemcsak azért lesz ellensége az enyéimnek saját házanépe, mert törtetés van bennetek, s
e törtetés gyakran célt téveszt. Van egy másik ok is, mely biztosítja, hogy ellenséggel
legyetek körül véve ott, ahol éltek. Ez az ok pedig az, hogy tükrök vagytok, ha az enyéim
vagytok.
Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy egy idő után kifogynak azokból az érvekből, melyekkel
önmagukat próbálták megideologizálni, s akkor nem marad más hátra, erőszakkal próbálják
megszüntetni jelenléteteket. Ez számukra természetes, mivel nem az ellen kell harcolniuk,
amit mondotok, - ez ellen különben így-úgy mindig lehet érveket találni annak, aki akar, - de
létetek jelent immár problémát.

2/93
Az említett anyának hálát kéne adni azért, hogy leánya nem akarja látni azt, ami rossz. Neki
kellene takargatnia és mentegetnie vejét leánya előtt!, és nem leleplezni! Ennek az anyának
már régen el kellett volna indulnia Felém, aki irgalmasságot hirdettem, kértem, valósítottam
és nem bíráskodást. Ennek az anyának örülnie kellene azért, ami miatt kesereg. Igen, még
vejének viselkedése is örömforrás lehetne számára. Üzenetem végén majd elmondom, hogy
miért.
Ez az anya csak akkor és annyiban lesz édesanya, amennyiben Engem, mint fölszabadítót
befogad életébe. Neki nem veje megváltoztatása miatt kell gondban lennie. E gond nem az ő
asztala. LEÁNYÁÉ SEM! Neki saját gondolkodásának megváltoztatása miatt kellene gondban
lennie. Amíg ezt el nem kezdi, addig Én teljesen tehetetlen vagyok problémáját illetően.
Ha majd engeded, hogy úgy éljek benned, amilyen vagyok, vagyis a gonosznak ellen nem
állóként, irgalmasságot, határt nem ismerően élőként, akkor kezded majd érezni a
szabadságnak azt az ízét, mely lényemmel azonos, s mely Lelkem jelenlétének biztos jele.
Örülök, hogy olyan leányod és vejed van, akik magatartásukkal leleplezik a benned lévő rossz
szemléletet. Ez kellene, hogy örömet okozzon neked is. Erre utaltam föntebb.
2/123
Ne avassátok szentté egymást. Főleg ne politikusaitokat, államfőiteket. Egy államfő akkor
tenne legjobbat önmaga számára, ha lemondana arról a hivataláról, melyben szükségszerűen
és sűrűn szembekerül ezekkel a kijelentéseimmel: 'Ne ítéljetek, ne álljatok ellen a
gonosznak, hanem ha megütik arcod egyik felét, tartsd oda a másikat is'.
3/238
Nektek még meg kell tanulnotok, hogy ha valaki rosszat tesz, az feltétlenül árt önmagának, s
nem árthat az Istent szeretőknek. Ti azért akarjátok megjavítani a rosszakat, mert ezt nem
hiszitek el. Ha elhinnétek, ha nem akarnátok megjavítani a rosszakat, ha arra törekednétek,
hogy számukra rámutassatok arra, hogy rosszaságukkal önmaguknak ártanak, ha csak arra
törekednétek, hogy önmagatokat javítsátok meg, akkor gyorsabban lehetne szebb és jobb a
világotok. Nem véletlenül mondtam már kétezer évvel ezelőtt: "Ne álljatok ellen a
gonosznak!" /Mt. 5; 40./
14/1346
Ha az általad említett médium megáll a papokért engesztelést vállalásnál, akkor csak
félmunkát végzett, s jobb, ha nem hivatkozik Rám! Ha viszont tudatja a papokkal, hogy
pontosan Rám hivatkozva kötelességük kijelenteni, hogy senki nem vállalhat olyan fegyveres
szolgálatot, amelyben embereket gyilkolásra képeznek ki ("Ne álljatok ellen a gonosznak!
(Máté 5; 39), akkor válaszút elé állítja a papokat: Mellettem vagy Ellenem! Ha ezt nem teszi,
akkor minden vezeklő- és imagyakorlattal csak növeli a számát azoknak a jámbor
pótcselekvéseknek, amelyek alapján ki lehet kerülni a valódi megtérést Hozzám, a
SZERETETHEZ!

15/1360
Nem ajánlom, hogy harcba szállj hibáid ellen! Miért? Azért, mert az ilyen hozzáállás az
élethez azt eredményezi, hogy vagy tönkremész idegileg, vagy pedig elembertelenedsz, mert
még több hibádnak bukkansz nyomára, s nem leszel felszabadult, boldog, békés ember soha!
Semmiféle gonosznak nem jó ellenállni. A külső gonosznak azért nem jó, mert
megerősödik, ha küzdesz ellene, a benső gonoszt pedig vagy megszelídíted, vagy
narkotikumokba menekülsz előle, de legyőzni nem tudod, mert ő a te árnyék-éned! Csak a
Napnak nincs árnyéka, mert belülről és állandóan ég!
15/1377
Azért vagyok gondban a ti engeszteléseitekkel, mert pótcselekvések azok, és nem a valós
megtérés gyümölcsei. Én gondolkodás-átalakításra szólítottalak fel benneteket (Márk 1; 15)!
Gondolj csak arra, hogy azok között, akik engesztelő órákat tartanak a
templomokban, hányan vannak, akik helytelenítik, ha gyermekük, unokájuk esküt tesz arra,
hogy embert fog ölni, ha neki azt parancsolják? Sajnos, még ünnepséget is rendeztek
olyankor, mikor gyermekeitek, unokáitok a katonaságnál megesküsznek, fölesküsznek az
emberölésre!
Gondolj csak arra, hogy hányan tartanak engesztelő imaórákat, de arra képtelenek,
hogy soha senkinek ne ártsanak, hogy mindig mindenkinek megbocsássanak és segítsenek az
éhezőkön, ruhátlanokon és mindazokon, akik erre várnak.
Gondolj csak arra, hogy a kalkuttai Teréz leányai nem engesztelő órákkal töltik
idejüket, hanem azzal, hogy etetik az éhezőket, ruházzák a ruhátlanokat, és eszük ágában
sincs, hogy magukkal törődjenek, hogy egymás nóziját, vagy akár az Én nózimat törölgessék
misztikusan, de annál inkább törődnek Velem úgy, hogy a rászorulókért élnek!
Gondolj csak arra, hogy földi életemben hányszor nem értettem egyet Anyámmal! S
most is csak akkor tudjátok az ő nagy szeretetét helyesen érteni, ha nem őt, hanem Engem
akartok egyre jobban megérteni.
Gondolj csak arra, mondtam-e valaha, hogy engeszteljétek az Istent? Mondtam-e
valaha, hogy engeszteljetek Engem? Nemde azt mondtam állandóan, hogy fogadjatok el
Engem, mint UTAT! Tehát, hogy a nembántás, a megbocsátás, a másért (nem a gyerekért,
unokáért, hisz azok önmagatok kitágítása) élést vállaljátok!
Tudod-e, miért nem vállaljátok ezt? Tudod-e, miért vállaltok inkább akárhány éjszakai imát
is, csak ne kelljen vállalnotok az Én életemet útként? Megmondom! Azért, mert sem
engesztelő, sem nem engesztelő imádságok által nem szükséges megtérni! Azért, mert a
megtérésnek ára van! Azért mert a megtérésnek az az ára, hogy félreállítanak, kicsi, szegény
és kiszolgáltatott leszel! És ezt kellene vállalnotok BOLDOGAN! Tehát nem keseregve, hanem
úgy, hogy irigyeljenek benneteket ezért az emberek.
Mikor értitek meg végre, hogy nem Nekem kell megváltoznom, hanem nektek! Mikor értitek
meg, hogy másokat sem kell megváltoztatnotok, csak magatokat! Én sem tudok más helyett
megtérni! Ezért tanítottalak benneteket arra, hogy ne álljatok ellen a gonosznak! Én úgy
szeretlek benneteket, amilyenek vagytok, de ti nem szerettek Engem olyannak, amilyen
vagyok, ezért akartok imáitokkal és különböző ájtatossági gyakorlataitokkal magatokhoz
formálni Engem. Soha senkinek nem fog ez sikerülni. Bálványt imádtok, és azt Velem
akarjátok azonosnak tudni.

Én nem az vagyok, aki engesztelést várok tőletek! Én az vagyok, aki azt várom, hogy inkább
szeressétek ellenségeiteket! Azt várom, hogy ne álljatok ellen a gonosznak, hanem, ha
valaki megüti egyik arcotokat, akkor tartsátok oda a másikat is! Azt várom, hogy ha valaki kér
tőletek, annak adjatok, és amit adtatok, azt ne követeljétek vissza! Én azt hirdetem ma is,
hogy aki jobban szereti a családját, mint Engem, az nem méltó hozzám! És még sorolhatnám
kívánságaimat, amelyek megtalálhatók az evangéliumokban, de ezekkel ti vagy nem
foglalkoztok, vagy megmagyarázzátok magatoknak, hogy azokat nem úgy kell érteni,
ahogyan mondtam, hanem úgy, ahogyan ti mondjátok!
15/1392
A katolikus Egyház azt hirdeti, hogy e kijelentésem: "Aki titeket hallgat, Engem hallgat", ez
igaz. Csak azt hallgatja el, s éppen ezért féligazságot hirdet, hogy csak akkor igaz e
kijelentésem, ha ti az Én nevemben azt mondjátok, amit Én tanítottam! Nem igaz tehát, hogy
Engem hallgattok, ha az Én nevemre hivatkozva azt mondják nektek, amit a napokban a
jelenlegi pápa mondott, mikor azt jelentette ki, hogy föl kell fegyverezni az egyik katolikus
országot, mert joga van saját védelmére. E pápa, bármilyen jó szándékkal is nyilatkozott,
nem Engem képviselt. Nem, mert Én azt mondtam, hogy ne álljatok ellen a gonosznak, és azt
is mondtam, hogy inkább szeressétek ellenségeiteket! Ha valaki ezt mondja, és ezt halljátok,
akkor valóban Engem hallgattok!
22/2170
Nem hiszitek el azt sem, hogy bárányként küldelek benneteket a farkasok közé, és azt sem,
hogy inkább szeressétek ellenségeiteket. Nem hiszitek el, hogy mindenkit, még magatokat is
"gyűlölnötök" kell Értem! Nem hiszitek el sem a hetvenhétszer-hétszer megbocsátást, sem a
gonosznak ellene nem állást. Nem hiszitek el, hogy az Élet megnyeréséhez az út az élet
elvesztésén vezet keresztül, és azt sem, hogy szolgája, rabszolgája legyen az a másiknak, aki
első akar lenni közöttetek. Nem hiszitek el, hogy mosnotok kell egymás lábát, és nem hiszitek
el, hogy vigyáznotok kell Rám, ha nem akartok Engem és magatokat kárhoztató módon
elveszíteni. Nem hiszitek el, hogy ti egymásnak testvérei vagytok, s ne nevezzétek magatokat
sem atyának, sem úrnak, mert egy a ti Atyátok és uratok!
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.
II. 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.
39/4235
Környezetünk nagyon ellenünk van. Sokat veszekszünk.
Egymás szabadságát nem szabad korlátoznotok akkor sem, ha a másik döntését
helytelenítitek. Csak arra kell ügyelni, hogy bűnrészes ne légy. A másik bűnének
megakadályozása nem a te feladatod. Nem is lehet másnak a bűnét megakadályozni. Nem,
mert a bűn egy olyan benső döntés, amely tudatosan ellene mond Isten akaratának.
Legfeljebb külső megnyilvánulása akadályozható, de ez nem érinti a lényeget. Nem
véletlenül fogalmaztam úgy, hogy ne álljatok ellen a gonosznak (Máté: 5; 39)!
43/4748
Kérdező: Hogyan győzzem le a gonoszt, ami a társamban van?
Sehogy! Eszedbe ne jusson a gonosz ellen bármilyen formában harcolni, mert csak vesztes
lehetsz! Minden szembenállás, harc, kesztyűfelvétel szeretetlenséget, erőszakot szül, mert
csak úgy tudod megvalósítani, ha átléped társad szabadságkörét. Én, Jézus sem harcoltam
soha a gonosz ellen! Ne állj ellen a gonosznak, hirdettem kétezer éve köztetek, és hirdetem
ma is. Gondolj elfogatásom éjszakájára, kivégzésemre! A gonosz elleni egyetlen orvosság a
feladatokban megélt szeretet, amely okossá és óvatossá tesz benneteket. Imádkozz
társadért, és ajánld fel Nekem, Jézusnak őt, hogy lelkében megszabadíthassam! Még egyszer
mondom, hogy semmilyen formában ne harcolj a gonosz ellen!
43/4757
Kérdező: Hogyan lehet az, hogy az Isten ellenzi a fizikai erőszak bármilyen formáját?
Az Isten egyetlen igazságot ismer, azt, amelyik Velem, Jézussal azonosítható, és amelynek
tartalma minden esetben az, hogy szeretni kell. Szeretni pedig szeretetlenül nem lehet, még
az Istennek sem! Én, Jézus - aki a Mennyei Atyával azonosítottam magam, és nem csak azért,
mert minden gondolatom, cselekedetem az Én Atyám akaratát tükrözte - azért vállaltam
kétezer évvel ezelőtt a földi életet, hogy e szeretettartalmat, mint Isten akaratát elhozzam
közétek. ÚT-ként, IGAZSÁG-ként, és ÉLET-ként kínáltam Magamat mindenkinek, aki hisz
Bennem. És aki Engem e három tartalommal vállal, az vállalja azt is, amit e három tartalom
takar, vagyis a létazonosságot, a magatartásbeli azonosságot, és ezek következményét: a
sorsazonosságot. Nem lehet különb a tanítvány a mesterénél: ha Engem üldöztek, titeket is
üldözni fognak! A szeretet több, mint az igazság! A szeretet mindig adás, a szeretet képes
elhordozni az igazságtalanságot azért, hogy ne kelljen erőszakhoz folyamodnia. E
magatartás csak Velem, a ti teremtő Istenetekkel igazolható! ?Hát nem ezeket kellett
elszenvednie az Emberfiának, hogy bemehesse az Atyja dicsőségébe? (Lk. 24;26) Péterrel
elfogatásom éjszakáján a hüvelyébe dugattam a kardot, hogy ne essen áldozatul a kísértő
provokációjának. Azt is mondtam: gondoljátok, hogy nem hívhatnék tizenkét sereg
angyalnál is többet, hogy megsegítsenek Engem? De nem hívtam, mert egész földi
küldetésem vált volna értelmetlenné, ha saját tanításommal szembefordulva ellene állok a

gonosznak. Mert ne attól féljetek, aki a testet megöli, hanem attól, aki a lelket a gyehennára
juttatja. Minden háború a másik elpusztítására, vagyis testvér-gyilkosságra törekszik, és
mindig annak lesz igaza, aki győz. És a legyőzött nemzedékeken át keresi az alkalmat arra,
hogy a rajta uralkodón a saját igazságát érvényesítse. Ez maga az emberi történelem véres
dicsősége, ahol azt is megölik puszta önvédelemből, aki elmondhatta magáról, hogy benne
az ördögnek semmije sincsen, aki csak szeretni tudott, a Földre szállt Istent! Drága
gyermekem, ha rádöbbensz arra, hogy életedet mások önző érdekeinek, mulandó
kacatjainak védelmére pocsékolod, megérted azt, hogy lelked nyiladozó virágát dudva közé
ültetted, és boldogságod csak akkor leled meg, ha Velem, Jézussal a megtestesült Szeretettel
töltekezel.

