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BARÁTSÁG
Kulcsszó: barátság
( 46 Hang-levélben, 9 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 kihelyezett Cd borító hátoldalán
olvashatsz. Átlagos letöltési idő 8 perc.
A hírlevelet szabadon felhasználhatjátok mások lelki, szellemi épülésére.

1/12
Barátom! Igen. A barátság vagy azonosak között jön létre, vagy azonossá tesz. E folyamatban
kétségtelenül a rangosabb vállalja a nagyobb munkát. Nyilván a rangosabb Én vagyok.
Miben? A SZOLGÁLATBAN! Igen. Önellentmondásban lennék, ha nem így értékelném a
szolgálatot, ha nem lennék a szolgálat Lelke.
1/37
Nagyon nagy és szent kapcsolat a barátság. - Mikor Mária Magdolna a drága kenetet Rám
öntötte, zúgolódtak a tanítványok. Pazarlásnak minősítették. Én akkor Magdolna pártjára
álltam. A barátság szent dolog. Add át a tizenkétezer forintot barátodnak. A te lelkiismereted
illetékessége eddig terjed. Mivel ő jobban ismeri ezt az alapítványt, tegyen belátása szerint,
de a te nevedet hagyja ki. Különben árt neked.
2/99
Bizony a te ajtód előtt is állok és kopogtatok. Engem nem elég befogadni! Egyre jobban,
egyre mélyültebben kell befogadni Engem, ha azt akarod, hogy sugárzó ember légy. Amint
egy barátságot is nemcsak megkötni kell, hanem ápolni is, ha azt akarjátok, hogy
gyümölcstermő legyen.
2/128
Beszélj bátran és gyakran Velem hangosan azzal a tudattal, hogy senki sem szeret téged
megközelítőleg sem annyira, mint Én. Ez nem fog az ünnepélyesség rovására menni, de
igenis mélyíteni fogja benned a Velem való benső BARÁTSÁGOT. Át fogod tudni élni azt,
hogy számodra nem az az igazi kitüntetés, hogy Hozzám fölemelkedhetsz, hanem az, hogy Én
leszállok, leereszkedem hozzád. Ez nem kisebbé, hanem örömtelibbé fogja tenni kettőnk
kapcsolatát.
2/136
Azok, akiket ti őrangyaloknak neveztek, azok a jó szellemek, akik már akkor meleg
barátságban voltak veletek, amikor még meg sem jelentetek a földön. Mivel nemcsak létük,
hanem működésük forrása is Én vagyok, ezért mondhatók JÓ angyaloknak. Az erkölcsi
rendben minden addig mondható jónak, míg működését Belőlem és Velem hajtja végre. Ezek
a szellemi lények tehát épp oly hűségesek, mint Én vagyok. Éppoly hűségesek hozzátok, mint
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Hozzám. Mivel működésüknek nemcsak tartalmát, hanem formáját is Tőlem tanulják, ezért
nagy tisztelettel vesznek benneteket körül.
Angyalaitoktól mindent lehet kérni, mindent meg lehet beszélni, velük, amit ti fontosnak
tartotok. Ők a jó barátság igazi ápolói.
3/199
Válaszom tehát ez: Akkor dicsőítesz jól, ha ennek a dicsőítésnek következtében valóban
rálátsz gazdagító szeretetemre életedben. Tehát az dicsőít jól, akiben növekszik a
dicsőítésem által a hála. Igen, Én nem üzletet akarok kötni veletek, hanem barátságot.
Amennyire átéled, hogy mily mélyre nyúltam le érted, annyira tudlak Magamhoz emelni.
Akkor dicsőítesz tehát, ha imádban nem az áll előtted, hogy mit tettél Értem, hanem az, hogy
mit tettem veled.
3/213
A testi mozgássérültség közel sem olyan hátrány, mint amilyennek látszik. Nem, mert olyan
tényező, melyre hivatkozni lehet azon a területen, amelyen a mulasztással elkövetett
hanyagságok vádolhatnak valakit. Sokkal nagyobb problémát jelentenek a lelki
mozgássérültek. Ezeknél legtöbbször bizony nem lehet eltekinteni bizonyos tudatos
hanyagságtól, mely az ilyen mozgássérültséget előidézte. A lemerevedett lelkek igen gyakran
olyan ártó szellemek hatása alatt állnak, melyekkel barátságot kötöttek. Ezek az ártó erők,
melyek nagy részük csak imádság és böjt által űzhetők el, nagyon alattomosak és úgy tudják
álcázni magukat, hogy csak nagy lélek-koncentrálással vehetők észre. Egyénre, társadalomra
nézve ezek szinte a legveszedelmesebbek, mert életek, generációk múlhatnak el anélkül,
hogy elűznék őket. A lemerevedett lélek éppen rugalmatlansága révén olyan bódultság
állapotába kerül, mely képtelenné teszi arra a boldogságra, melyre teremtődött. Az ilyen
lélek egyszerűen hazugságban él, s még föl is ül a benne lévő ártó szellem hazugságainak. E
hazugságok lényege szinte mindig az, hogy nem a lélekben, hanem a körülményekben van a
baj. Tehát nem gondolkodás-átalakításra van szükség, hanem kicsiben-nagyban körülményváltozásra. Tehát végső soron Engem hibáztat lelke mélyén minden ilyen lélek, mert tudja,
hogy Én a körülményeknek is Istene vagyok. Valóban az vagyok, de nem olyan értelemben,
mint az ilyen lélek gondolja. Istene vagyok a körülményeknek azok számára, akik nem
önmagukon kívül, hanem magukban akarnak Engem megtalálni. Önmagukon kívül esetleg
csak ott, ahol másokon segíthetnek.
3/218
Barátom! Igen, barátomnak nevezlek, mert szenvedéseid közepette nem a zúgolódásra
tetted a hangsúlyt, bár ez a kísértés is gyakran elkapott. Mint tudod, ez Engem is
megkísértett, s ez is oka volt annak, hogy a keresztemen ilyen szavakat mondtam:
"Istenem,Istenem, miért hagytál el engem?" Na persze e kísértés legyőzetett azzal, hogy
utolsó szavaim ezek voltak: "Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet." Tehát maga a kísértés
természetes jellemzője a földi életnek. A fontos a döntés. Ezért nevezhetlek barátomnak,
mert súlyos szenvedéseid közepette sem döntöttél ellenem. Kettőnk barátságának velejárója
kell, legyen az olyan azonosulás, mely értelmileg talán nem annyira, de a szív, a szeretet
területén egybevágó Velem.
3/232
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Azt kéred, hogy vigyázzak rájuk. Erre csak azt tudom mondani, hogy csak annyira tudok rájuk
vigyázni, amennyire ők vigyázni akarnak Rám. Persze nem arra a Jézusra, akit te ismersz,
hanem arra a szeretetre, melyet ők magukban felismernek és ápolni akarnak. Én csak a
szeretet körén belül vagyok mindenható. Akik e körből kilépnek, azokkal nem tudok mást
tenni, mint életük szenvedéseiben újra és újra felajánlom nekik barátságomat, behívom őket
e körbe. Tehát Tőlem talentumokat kapnak. De sáfárkodni e talentumokkal nekik kell. Azért
kapták!
3/237
A barátságokkal kapcsolatban pedig ezt mondom: A te korodban cipődet, ruháidat is elég
rövid idő alatt alakítanod kell, mert különben nem tudnád használni ezeket. Így van ez
ilyenkor a barátságokkal is. Ez általános jelenség. Nem is az a fő probléma, hogy te nem
érted meg a másikat, hanem inkább az, hogy téged nem értenek meg mások. Egy darabig
igen, de csak egy darabig. Hidd el, így tanulsz meg önállósulni! Az önállósulásra pedig nagy
szükséged lesz, mert a te korosztályodnak nem jósolok sok jót a jövőre nézve.
3/250
Mindnyájatok próbája ez! S egy cél, amit én most elétek tűzök, ezt kell megvalósítanotok a
jövőben! Ebben támogassátok egymást, hogy a helyes útról senki - a pénz miatt - le ne
térjen! Egymással szemben szigorúak ne legyetek! S bár az elnézés és elsiklás a másik hibája
felett nem a valódi barátság jele, nem is ez a könyörület, ti mégis mindenkor elnézőek és
egymással szemben megértők legyetek! Hibáitokra egymást mindig szeretettel és
türelemmel figyelmeztessétek! Értem ezt úgy, hogy ne próbáljatok senkit többre erőszakkal
serkenteni, mint amit megvalósítani adott életszakaszában képes! Mert ti egymás döntőbírái
nem lehettek! Csak segítői egymásnak, olyan emberek, akik a másikat hibáira barátilag
figyelmeztetitek. A pénz ellen szorosabb szövetségre lépjetek! Egymással és velem! Csak így
győzhetitek le az ellenfelet!
4/258
Minden emberi, szellemi kapcsolat forrása az Én szentháromságos életem. Vagyis: Istenből
Istenhez. Ez minden szellemi létező életútja. A barátságok, szerelmi kapcsolatok akkor teszik
azt, amit tenniük kell, ha ezt segítik elő.
4/260
Kedves Barátom! Amire te törekszel, az bizony nem hordozza az Én áldásomat. Minden
barátság azonosságot tételez fel, és mélyebb azonosságra törekszik. A ti barátságotok is
ilyen. Azonosak vagytok abban, hogy meg vagytok kötözve egymással. Ez a megkötözöttség
igyekszik szinte szó szerint húsbavágóvá válni. Ez így nem vezet sehová.
4/283
Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek. Tedd lehetővé számomra, hogy közvetlenebb,
személyesebb barátságba kerülhessek veled. Akarj jobban megismerni, hogy jobban el tudd
fogadni erőmet, vigasztaló, bátorító szándékomat.
4/285
Gyermekem! Már több helyen is elmondtam, hogy Én nem ismerek elválást. Én a
kapcsolatok Lelke vagyok, s nem a kapcsolatok milyenségét akarom változtatni, hanem a
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minőségét. Tehát nem akarok barátból férjet, férjből valami más társat, hanem a barátságot
Bennem megszentelt barátságnak, a házastársat Bennem megerősödő házastárssá akarom
növelni, nevelni. - Az a látás, vagy inkább így mondom, annak a látásnak magyarázata nincs
egy hullámhosszon Velem. Lehet ugyan Értem elhagyni házastársat is, ha az illető
lehetetlenné akarja tenni a Velem való kapcsolatot, de soha sem azért, hogy más majd ezt
könnyíteni fogja. Nem fogja! Ha téged elhagy valaki, az más. De te ne akard elhagyni azt aki,
nem akar úgy élni, ahogy te szeretnéd. Nagy bajban lennél, ha Én elhagynálak olyankor,
mikor nem kívánsz úgy élni, ahogy Én szeretném.
4/300
A kérdezett kapcsolattal kapcsolatban pedig ezt mondom: minden barátságban kettőn áll a
vásár. Neked nem arra kell törekedned, hogy a másik számára elfogadható légy. Ahányszor
erre törekszel, burkoltan ilyenkor mindig az Én helyembe állítod őt. A Velem való baráti
kapcsolat a lényeg. A többi mind ennek következménye. Nem egymásra, hanem Magamra
teremtettelek benneteket. Ne feledd: A barátság vagy azonosak között jön létre, vagy
azonossá tesz. Ezért kell kizárólag a Velem való barátságra törekedni. Azok a barátságok,
melyek nem a Velem való barátságból nőnek ki, azok valójában mindaddig zavaró állomások,
míg az egyik fél meg nem tér igazán.
5/419
Az is a földi élet velejárója, hogy az a kis csoport, melyben összetart benneteket a barátság
érzése, sokszor ki van téve, mint a tengerben a kis sziget, a hullámverésnek. Én képes vagyok
lecsendesíteni a szívek hullámverését, ha ezt valaki őszinte hittel kéri Tőlem. Csak azt ne
akarjátok, hogy ezt a földi életet, mely annyira átmeneti hidacska, annyira nyomorúságos
siralomvölgy, olyanná próbáljam tenni, mintha ez lenne az örök hazátok. Nem. A ti hazátok a
mennyben van. Ott, ahol már nincs könny, és nincs semmiféle benső nyugtalanság. Hidd el,
még így is nehéz sok embernek elhagyni ezt a mulandó, félreértésekkel fölhasogatott életet.
6/483
Ne lepődj meg ezen a megszólításon. A barátság vagy azonosak között jön létre, vagy
azonosságra törekszik. Én valóban mindent megtettem, hogy azonosuljak veletek. Neked is
arra kell törekedned, hogy azonosulj Velem. Ez nem nehéz. Sokkal könnyebb Velem
azonosulni, mint bárki mással. Gondolj csak arra, hogy ezt mondtam:" Amit egynek tettetek
.../ a rászorulók közül /, Nekem tettétek. (Mt. 25; 37-40). Hát ennyire azonos tudok lenni az
Engem szeretőkkel. Hozzá megyek, és nála lakom.(Jn. 14;23).
6/494
A második problémádra sem adhatok olyan választ, mely pár szóban összetömöríthető
lehetne. Amit ti sorsszerűnek mondotok, az csupán részben az. Bár szabadok vagytok, de
szabadságotoknak vannak korlátai. Olyan ez, mint amikor valakit zárt udvarba tesznek.
Mehet, ahová akar, de csak a kerítés-adta határok között. Így van ez a párválasztásnál is.
Nem felelőtlen automatika ez. Nem áldás és nem átok. De lehet mindkettőre használni.
Ember emberre csak a szolgálat rendjének irányában van teremtve. Ha nem így él valaki,
akkor a legjobb barátság is zsákutcába futhat, a legjobbnak indult házasság is elválással
végződhet, és a legideálisabb szülő-gyermek kapcsolat is kiábrándultságot eredményezhet.
8/623
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Baráti kapcsolatodra azt tudom mondani, hogy minden barátság akkor barátság csupán, ha
egyben segítség is. Ha mindketten abból indultok ki, hogy segíteni akarjátok a másikat, akkor
feltétlenül okos ápolni e kapcsolatot, s biztos lehetsz abban, hogy az Én Lelkem, aki a
kapcsolatok lelke, szívbékét fog biztosítani számotokra. Amennyire nem lényeges az emberi
tekintet, annyira fontos az Én jelenlétem tudata, igenlése.
8/650
Én nem tudom, mert Én hiába jöttem ezért a földre, te nem ezért jöttél. Te azért jöttél, mert
pontosan olyan körülményekre volt szükséged, amelyekkel itt találkozhatsz, annak
érdekében, hogy megpróbáld a mulandóságot odaadni az örökkévalóságért. Erre itt bőven
van lehetőséged. Itt aztán minden mulandó. Mulandó a szépség, az egészség, az idegállapot,
mulandó a fiatalság, az erő, a biztonság, mulandó minden emberi kapcsolat, barátság,
szerelem.
9/710
Veled, érted, mindent. Helyetted semmit! Ez olyan kikezdhetetlen kettőnk kapcsolatában,
mint a lélegzéshez szükséges levegő. A veled és érted, az annyit jelent, hogy világosan,
félreérthetetlenül rámutatok arra az útra, amelyet neked kell kikövezned, kiegyengetned,
amikor valamelyik problémádat Velem és Értem meg akarod oldani. Csak a veled és érted,
csak a Velem és Értem az a kapcsolat, amelyet a kapcsolatok Lelke, tehát az Isten táplál. E
kapcsolatból vannak a többi leágazások: család, rokonság, barátság, közösség, társadalom,
emberiség.
Csak az lehet társad, aki téged Hozzám akar közelebb segíteni. Aki nem ezt akarja, az
ELLENSÉGED. Te nem lehetsz senkinek ellensége, de neked, sajnos lehetnek, és lesznek is
ellenségeid, ha örök barátságot kötsz Velem. Ellenség nélkül csak az tud meglenni a földön,
aki Nekem válik ellenségemmé. Ezt pedig nyilván nem akarod magadra vállalni.
9/737
A testi, a földi élet kettős szerepet hordoz. Az egyik az, hogy leleplez, tehát önismeretre
segít. A másik az, hogy megjavuljatok, vagy elősegítsétek mások megjavulását. Ezért
születtetek le ide a földre. Ha valaki nem erre, nem ezért használja a testi, a földi életet, az
vétkezik mulasztással, mert a földi élet, a test erre való. Erre, és semmi másra! Erre való az
ébrenlét, az álom, erre való a pihenés, a munka, erre való az öröm, a bánat, erre való a
barátság, a szerelem, erre való az egészség, a betegség. Minden, minden erre való! Ebből fog
levizsgáztatni mindenkit a halál pillanata: meddig jutottál az önismeretben, és önmagad
megjavításán, mások javulásának előmozdításán mennyit és milyen odaadással fáradoztál?
10/808
Ne félj, hanem inkább barátkozz meg a halál pillanatának gondolatával. Aki barátságot tud
kötni a halál angyalával, az megnyerte a csatát a mulandó földi életben, mert a győztes felett
nem uralkodhat az, ami mulandó, hanem szolgálni kényszerül azt, aki Értem, Velem, Bennem
él!
11/946
A fiatalkorban barátságból kiérlelődött kapcsolatok szoktak a legéleterősebb kapcsolatok
lenni a földön. Persze, ebbe is bele lehet fáradni, és bele is kell fáradni! Azért mondom, hogy
KELL, mert a hűség alapja soha nem lehet a másik ember. Amint senki nem építheti életét
teljesen önmagára, ha van némi önismerete, éppen úgy, sőt még kevésbé építheti másik
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emberre, akit mégsem ismerhet annyira, mint önmagát, de annyira mindenesetre, hogy
hibátlannak nem tudhatja őt.
13/1158
A te jövőd nem kisebb és nem nagyobb, mint az Én jövőm benned. Partneremnek akarlak, és
te nagyon tudod lelked mélyén, hogy ilyen fenséges feladatod van. A partnerség Velem
egyben barátság is! Minden barátság velejárója, hogy vagy azonosak között jön létre, vagy
azonossá teszi azokat, akik barátként fogadják el egymást. E második az, mit neked vállalnod
kell!
13/1220
A barátság vagy azonosak között jön létre, vagy azonossá tesz. Magadat mindig Hozzám kell
mérned. Ha ezt teszed, úgyis elhagynak azok, akik nem szívesen kerülnek kapcsolatba Velem!
16/1528
1. Valóban barátomnak nevezlek. A barátság vagy azonosak között alakul ki, vagy azonossá
teszi azokat, akik barátok akarnak lenni. Nyilván ez az utóbbi az, amit szeretnék. Tehát
szeretnék úgy élni benned, hogy rajtad keresztül Engem ismerjenek fel az emberek.
2. Kérdező: Miért kössek barátságot a halál angyalával?
2. A halál angyalával azért jó barátságot kötni, mert aki ezt megteszi, az nemcsak elhiszi,
hanem idegileg is rendeződve tudja azt, hogy halált nem lát sohasem! Aki barátságot tud
kötni a halállal, az minden félelem, minden szorongás alól kihúzza a talajt.

17/1670
Az eddig megjelent HANG könyvekben (eddig 12 kötet) vezérfonalként tanítalak benneteket
arra, hogy a Velem való jó kapcsolat az egyetlen, ami képes boldoggá tenni benneteket!
Isten minden szellemi teremtményét Önmagára teremtette Általam, Velem és Bennem! A
szellemi lények, tehát az ember is, csak annyiban érdekesek egymásnak, amennyiben e CÉL
elérésében segítik egymást. Ez azt jelenti, hogy szoros életkapcsolat - házasság, barátság csak akkor érdemli ki a boldogító jelzőt, ha Hozzám segítitek egymást. Sem ember, sem
eszmény, sem házasság, sem barátság, semmiféle kapcsolat nem képes emberré tenni az
embert. Erre egyedül Isten képes! Én is csak azért tudtam boldog ember lenni, mert emberré
és boldoggá, ami egy és ugyanaz emberi szinten, az Atya által lettem! Tehát minden, ami
körülötted van, és minden képesség, ami benned van, eszköz arra, hogy Általam boldog légy!
Ha nem erre használod, akkor embertelen és boldogtalan leszel, mint ahogy embertelenek
és boldogtalanok mindazok, akik számára Rajtam kívül más végcél is létezik, más a
fontosabb.
17/1689
Én vagyok az ÚT! Senki nem jut az Atyához, csak Én általam (János 14; 6)! Aki nem Általam,
tehát nem azáltal akar lelkileg fejlődni, hogy Velem foglalkozik, hogy Engem törekszik egyre
jobban megismerni, az meg fogja tapasztalni, hogy a jó szándék önmagában nem elég.
Komoly szellemi munka nélkül nem ismerhet meg Engem senki! Azért tettem lehetővé
számotokra, hogy legyen Bibliátok, hogy legyenek HANG könyvek, mert meg akarlak
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ismertetni Magammal benneteket. Az emberalatti világ automatikusan valósítja
gondolataimat. Az ember pontosan azáltal lesz ember, hogy vállalja a partnerséget, a
barátságot Velem. Így az önismeret és az istenismeret egy gyékényen árul! Sőt, egyik sem
lehet meg a másik nélkül!
18/1777
A barátság vagy azonosak között jön létre, vagy azonossá tesz. Nyilván, hogy a kettőnk
barátsága részemről azért indult el, hogy azonossá tegyen bennünket. Ne rettenj meg ettől!
Hidd el, Engem jobban életre lehet kelteni magadban, mint bármelyik szentet! Olyan ember
vagyok, aki mindabban, ami emberségedet jelenti, teljesen azonosulok veled, és csak azt
kívánom, hogy mindaz, ami emberségemet illeti, azonosulj Velem!
19/1821
Ti szent dolognak tartjátok a barátságot, mely vagy azonosak között alakul, vagy azonossá
tesz, pedig csak a Velem vállalt partnerség tesz egy kapcsolatot szentté. Teremtményt
nagyobb kitüntetés nem érhet annál, minthogy lehetőséget kap arra, hogy partnere legyen a
Teremtőjének! A Földön soha nem alakulhat ki végleges, életet biztosító intézményes keret,
mivel minden, ami él, valamilyen irányban mindig FEJLŐDIK!
20/1924
Igen, mert minden megtérés, minden Velem kötött barátság gondolkodás-átalakítással
kezdődik és folytatódik! Igen, mert csak az állapotszerű megtérés az igazi megtérés. Ez nem
jelent kikezdhetetlen bűntelenséget, mert a földön éppen a botlás az, ami elkerülhetetlen,
hanem azt jelenti, hogy látva a CÉLT, azt soha meg nem tagadva, újra és újra nekifeszülve
célirányos akar maradni az, aki Engem szeret, aki Engem választott, aki Engem valóban
elfogadott annak, aki vagyok, Urának, Megszabadítójának, tehát aki valóban megtért.
23/2252
Van olyan, hogy valaki lemond a házasságról Értem, de azt semmiféle barátsággal sem
cseréli fel, hanem minden idejét és erejét arra állítja be, hogy megvalósuljon benne és általa
az Isten országa! De ez valami egészen más, mint ami a te leveledből kiolvasható!
26/2562
Tudnod kell, hogy a barátság vagy azonosak között alakul ki, vagy azonossá tesz. Hidd el,
hogy azonos Lélek élteti a te lelkedet is, és az Én emberi lelkemet is: a Szentlélek!
Létazonosságban vagy hát Velem. Ha ezt elhiszed, és reggeli imádban úgy köszöntesz Engem,
mint aki benned élek, ha napközben rendre Hozzám méred magadat, akkor olyan
önismeretre jutsz, amilyenre jutnod kell akkor és ott, amikor és ahol éppen vagy.
29/2965
Kérdező: Mi a különbség a barátság és a megkötözöttség között?
A barátság vagy azonosak között alakul ki, vagy azonossá tesz.
A megkötözöttség a lelki rabságnak egy olyan formája, amely szinte lehetetlenné képes tenni
a mindenkire kiáradó, tiszta szeretet megvalósítását. Éppen azért tudja ezt lehetetlenné
tenni, mert feltétlenül görcsös önzést hordoz magában minden megkötözöttség.
Természetesen ezt a görcsös önzést is fel lehet oldani, meg lehet szüntetni, de csak
Általam, Velem és Bennem! Az élő hitnek óriási, csodákra képes ereje van! A hitet gyakorlás
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által lehet erősíteni. Úgy kell gondolkodnod, szólnod és cselekedned, mintha hinnél, és akkor
feltétlenül hinni is fogsz!
Isten nem engedi meg, hogy gyermekei erejükön felüli megpróbáltatásokba
sodródjanak. Ha mégis megengedi, akkor feltétlenül növelni fogja azt az erőt, amelyre
gyermekeinek szükségük van arra, hogy problémáik fölé tudjanak emelkedni.
Jól szeretni csak szabadon lehet, ezért törekedned kell arra, hogy minden
megkötözöttségedtől meg tudj szabadulni. Gyakran gondolj arra, amit már többször
hangoztattam: Veled és érted mindent, de helyetted semmit!
Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!
29/3022
Kérdező: Negyven éves barátság után eltávozott a barátnőm.
Barátságotok nem szakadt meg azzal, hogy ő átlépte az örökkévalóság kapuját. Sőt! Ezzel
közelebb került hozzád! Igen, mert ti, akik a tér és idő korlátait képtelenek vagytok
lebontani, a mulandó földi élet után olyan lehetőségeket kaptok, amiről nem is álmodtok!
Barátnődnek is van még törleszteni valója, de ez nemcsak nem zárja ki, hanem egyenesen
igényli a te érte mondott, szívből jövő imáidat. Higgy abban, hogy van örök barátság! Igen. A
Szentlélek, aki a kapcsolatok Lelke, soha véget nem érő módon fűzi össze szeretetben
azokat, akik erre Neki lehetőséget adnak.
A mennyek országának kétségtelen a legnagyobb örömforrása az, hogy Velem, Jézussal, élő,
megtapasztalható kapcsolatban lehettek. De a másik örömforrás sem elhanyagolható. Ez
pedig pontosan az, hogy egymásnak is örömforrásai vagytok. Az igazi barátság éppen ezért
SZENT!
30/3083
A barátság vagy azonosak között alakul ki, vagy azonossá tesz. Amit te szeretetnek, és nem
szeretetnek nevezel, annak a tartalma, nem gondolom, hogy az, amit Én, Jézus, annak
nevezek. Attól tartok, hogy külön nyelven beszélünk!
32/3374
Az egyedüllét legalább annyi pozitívumot hordoz, mint negatívumot. Ezt igazolják a
megszűnt barátságok, a szétesett házasságok egyaránt. E téren valóban helyén van a
közmondás: 'A jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó!'
35/3661
Hagyd ott a barátodat! A barátság, ha igazi, akkor vagy azonosak között jön létre, vagy
azonossá tesz. Ahol e kettő közül bármelyik nem válik be, ott meg kell szüntetni a
barátságot.
35/3681
Akinek szívében szeretet van, azt megtalálják azok, akik szeretetre vágynak. A barátság csak
akkor igazi, ha Felém, Jézus felé segíti a barátokat.
Ha egyre bensőbb kapcsolatba tudsz kerülni az őrangyaloddal, akkor ő feltétlenül
gondoskodni fog arról, hogy tudj olyan barátságot kötni, amely Hozzám segít majd
mindkettőtöket közelebb. Mert ez a lényeg!
37/3942
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Tudom, hogy neked ez nem jelent benső nyugalmat, ha azt mondom: "Kedves Barátom".
Nyugalmat nem, de erőforrást kell, hogy jelentsen. Barátom vagy, és a barátság vagy
azonosak között alakul ki, vagy azonossá tesz. Veled ez az utóbbi történik!
39/4141
Te magad vagy az a 'kicsi, de barátságos ház', amelyet álmod kivetített belőled. Amit pedig
hallottál a 'MIATYÁNK'-kal és a 'bolygóközi vasút'-tal kapcsolatban, arról azt kell mondanom,
hogy tudatalatti részed helyesen érzékeltette veled azt, hogy a legszentebb imádságotok, a
MIATYÁNK, valóban az egész univerzumot átjáró ima. A világon bárhol, ahol szellemi lények
vannak, bármilyen valláshoz is tartoznak, a MIATYÁNKOT őszinte szívvel imádkozhatják. Ez az
IMA, a maga megszentelt tartalmával, az egész világmindenséget egységben tartja!
40/4308
Kétségtelen, hogy egy barátság kettőn áll! A baráti és a felebaráti kapcsolat között a
különbség bizalmi többlet a baráti kapcsolat javára. Ha egy barátság át/leminősül felebaráti
kapcsolattá, akkor sem szenvedhet csorbát az Általam, a te Jézusod által felajánlott szeretet
megélése (János: 13.34). Az okosság és az óvatosság mindenkivel szemben szükséges.
Senkinek sincs joga - tehát neked sem -, olyan ítéletet mondani embertársáról, amely ítélet
büntetést hord magában. Senkiről sem tudjátok, hogy mit örökölt, milyen hatások érték
eddigi életében, és azt sem, hogy akarata hogyan működött eddig együtt Isten akaratával. Ha
csak egyet nem tudtok e háromból, már nem lehet alapja ítélkezéseiteknek.
42/4650
Én biztosan tudom, hogy van olyan szív, amit már a puszta jelenléteddel megdobogtattál.
Higgy nekem, és légy türelmes! Az állhatatosság mindig elnyeri jutalmát. Addig is, és ezután
is kettőnk elszakíthatatlan barátsága legyen számodra a döntő. Szeretetem irányodban örök,
és köszönöm, hogy te ezt viszonozni akarod.

