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Elhagyás

Valaki elhagyott, otthagyott valakit lélekben
Mit tekinthetünk elhagyásnak?
Az elhagyás következményei az elhagyóra és elhagyottra nézve.
Kulcsszavak: elhagy, otthagy, lélekben
(40 Hang-levél, 11 oldal megjegyzésekkel, 12-es betűmérettel.)
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2.
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Megjegyzések
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

5/352
A veszekedéshez legalább kettő kell. Senki sem tud komolyan önmagában veszekedni. Ha
valakinek veszekedős a házastársa, azt ott kell hagyni olyankor. Akár végleg is. Az ilyen
otthagyás válasz arra, hogy a másik fél már régebben otthagyta lélekben azt, akivel
állandóan veszekszik. A megkötözöttség és a részleges otthagyás furcsa módon azonos
tartalmat hordoznak. Mindenki azzal veszekszik, akivel meg van kötözve, és akivel veszekszik,
éppen e veszekedésével azt fejezi ki, hogy lelkileg nincsenek együtt. Tehát aki veled
veszekszik, az már ott is hagyott téged, de meg is van kötözve veled, mert bántja az, hogy
otthagyott. Ha nem bántaná, nem veszekedne veled. Te akkor teszel jót vele is, magaddal is,
ha nem veszed át stílusát.
7/564
Házasságod úgy, ahogy te látod, kilátástalan. Legkisebb jelét sem láthatod az Én áldásomnak
rajta. Nincs is! Csak azokat a házasságokat tudom elhalmozni áldásommal, amelyekben nincs
alá-, fölérendelt viszony. Ahol miattam szeretik egymást a házastársak. Ahol ez nincs, ott
nem tudok jelen lenni. Ameddig te képes vagy arra, hogy Miattam szeresd társadat, addig az
ERŐM nem hagy el. De ha azt fogod tapasztalni, hogy ő téged lélekben már elhagyott, akkor
nincs semmi keresnivalód mellette. Nem is fogod sokáig bírni. Hiába akarod megjavítani
házasságodat, nem fog sikerülni. Hiába akarsz társadnak kedvében járni. Nem fog sikerülni.
Ha az Én kedvemben akarsz járni, ha magadban az Én szeretetem és békém biztosításán
fáradozol, ez sikerülni fog. De ez nem jelenti azt, hogy házasságod boldog lesz.
9/733
Foglalkozni mindenkivel érdemes. Én és enyéim soha nem mondanak le senkiről. Csak arról
lehet szó, hogy bennünket elhagy valaki. De arról nem, hogy mi bárkit is elhagynánk. Minket
el lehet zavarni, de mi nem zavarunk el soha senkit. Ha Engem komolyan veszel, akkor úgyis
el fognak hagyni azok, akik Engem nem akarnak, csak téged.
10/785
Nem te hagytad el társadat, hanem ő hagyott el téged. Miután te ezt tudomásul vetted,
akkor már nincs értelme, hogy olyasmit beszélj be magadnak, ami nem valóság. Tehát te
szabad lettél attól, aki téged még hivatalos elválásotok előtt már lélekben elhagyott.
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Tehát azt nem helyeslem, hogy ő elhagyott téged, de azt igen, hogy te már szabadnak tudod
magadat tőle. Azt nem helyeslem, ha egy olyan emberhez mész feleségül, aki elhagyta
házastársát, de helyesnek tudom tartani, ha olyanhoz mész, akit elhagyott házastársa.
Van egy szint, amelyen bárki megtapasztalhatja, hogy az Istenszeretőknek minden javukra
válik. Te nem ezen a szinten vagy. Neked május 13-án feltétlenül nagyobb kegyelmeket
közvetít Mária, mint bárki a világon. Őt keresd fel lélekben. Vele beszéld meg gondjaidat,
neki mutasd meg lelki sebeidet. Tőle kérd testi bajodra is a gyógyulást! Ő édesanyád, aki a
teremtmények közül a legjobban szeret téged a világon. Nála magadra találhatsz! Ő május
Királynéja, a béke Királynéja, az irgalom és gyógyulás Királynéja. Ő vár téged, mert segíteni
akar neked. Hidd el, így igaz!
16/1495
Az Én Lelkem a kapcsolatok lelke. A kapcsolat azért kapcsolat, mert nemcsak egyen múlik. Ha
társad lélekben már elhagyott téged, akkor már valós kapcsolat ott nincs! Tehát csak látszat
van! Egy látszatot csak addig tarts fenn, ameddig szíved azt jónak látja.
17/1614
Szívedben csak addig lehet nyugtalanság, amíg meg nem győződsz arról, hogy nem te
hagytad el férjedet, hanem ő hagyott el téged. Én midig az elhagyott mellett állok és nem az
elhagyó mellett! Az Én lelkem a kapcsolat Lelke! Ez lelkileg értendő.
Ha valaki azt tapasztalja, hogy elhagyták, akkor Én mellette állok olyankor is, ha a felszínen, a
látható világban úgy tűnik, hogy ő hagyta el a másikat.
Neked tehát tisztán kell látnod, hogy lélekben ő hagyott el téged, vagy te hagytad el őt. Ha
te Hozzám akarsz felzárkózni, ő pedig nem, akkor világos, hogy ő hagyott el téged, s te
lélekben szabad vagy akkor is, ha ez külsőleg, jogilag nem alátámasztható!
17/1617
Bizony, lehetséges olyan, hogy éppen az ő lelke fejlődésének érdekében, tehát azért, hogy
vegye észre magát, tehát azt, hogy ő már lélekben elhagyott téged, külsőleg is vállalnod kell
a válást. De ezt nem a szeretetlenség diktálja benned, hanem az a szeretet, amely igazságban
akar megnyilvánulni.
17/1697
A Szentlélek a kapcsolatok lelke. Ez azt jelenti, hogy ha valaki valakit elhagy, azt nem a
Szentlélek irányítja. Nagyon fontos tudnod, hogy az elhagyás nem a külső, látható szinten
valósul meg, hanem a belül, a lélek szintjén.
Ha valaki lelkileg elhagyta a másikat anélkül, hogy Engem választott volna, akkor az, akit
elhagytak, már szabad! A józanész ellen van az a gondolkodás, amely azt akarja rátok
erőltetni, hogy akit elhagytak, az beszélje be magának, hogy nincs elhagyva, tehát olyankor
is legyen hűséges a másikhoz, amikor a másik már nem is létezik számára. Tudomásul kell
vennetek, hogy nemcsak a halál képes véglegesen elszakítani az emberi kapcsolatokat, még
akkor is, ha azokat Isten kötötte egybe, hanem a kapcsolatokat alkotók egyénileg is képesek
erre.
Kérdésedre a válaszom egyértelműen az, hogy mindaddig, amíg nem világos előtted, hogy
férjed lélekben téged már elhagyott, te nem hagyhatod el őt. De ha elhagyott téged, ha már
elszakította kapcsolatotok kötelékét, akkor nincs értelme magadra erőltetni azt, hogy e
kapcsolat továbbra is éltethető részedről. Nem! Az a kötelék, amit az egyik elszakított, az a
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másik részéről elszakítottnak, tehát szabaddá váltságnak mondható. A katolikus egyház nem
egészen ezt az álláspontot képviseli!
A katolikus egyház azt képviseli, hogy csak ott valós az együvé nem tartozás, ahol ez már
kezdetben is ilyen volt, tehát már kezdetben sem akarta az egyik fél e kapcsolatot
felbonthatatlannak. Ezt viszont jogilag igazolni kell tudni, ha a felek felbontottnak akarják ezt
nyilvánítani, mert a katolikus egyházban feltételeztetik az, hogy a házasfelek felbonthatatlan
házasságot karnak kötni. Ennek ellenkezőjét tehát külső fórumon igazolni kell, ha szabadnak
akarja tudni magát az, akit elhagytak!
17/1847
Te már egyszer döntöttél valaki mellett, aztán elváltatok. El kell döntened, hogy mint
kezdeményező, ő hagyott-e el téged, vagy te hagytad-e el őt. Olyan nincs, hogy egyszerre
kezdeményeztétek! E téren lélekben közületek valamelyik előbbre volt a másiknál. Ha te
hagytad el őt előbb, akkor vissza kell fogadnod a másikat, mert az Én Lelkem a kapcsolat
Lelke. Nem az elhagyóval, hanem az elhagyottal vagyok! Ha ő hagyott ott előbb téged
lélekben, akkor azt csinálsz, amit akarsz, mert Én feltétlenül melletted állok! Ha pedig azt
mondod, hogy nem lehet ezt eldönteni akkor sem, ha közösen megpróbáljátok ezt
kitisztázni, akkor bízhatsz abban, hogy melletted maradok. Ha nem ezt tapasztalod, akkor te
vagy az, aki elhagyta társát előbb!
18/1704
Vőlegényemet elhagytam. Segíti ez lelkem fejlődését?
A kérdés az, hogy miért hagytad el vőlegényedet!? Ha azért hagytad el, mert akadályozta a
Hozzám való közeledésedet, akkor ő téged lélekben már elhagyott, tehát a te elhagyásod
nem más, mint az ő elhagyásának kinyilvánítása. Ebben az esetben ez a kinyilvánítás jó! Ha
másért hagytad el, akkor te nem jó úton jársz, és bárkivel is akarod tovább folytatni utadat,
az csak zsákutca lehet. Csak a Velem megtett utat lehet ÚT-nak nevezni. Én vagyok az
ÚT!(János 14; 5)
18/1730
Egy második, vagy harmadik, vagy akárhányadik házasság gyökerében csak akkor
hordozhatja az Én áldásomat, ha az előző házasság felbontásáért lényegében nem az a
felelős, aki erre rákényszerült. Ha valakit otthagynak, Én midig vele maradok. De ha az
elválás azért történt, mert egyik fél már lélekben otthagyta társát, akkor Engem hagyott ott.
Igen, mert Én ott maradok az elhagyott mellett!
18/1805
Aki lélekben nem EGY veled, és nem is akar EGY lenni veled, az már régen elhagyott téged!
Az ilyen "társsal" értelmetlen vergődés a további élet. Nem is lehet az ilyen életet életnek
nevezni! Az nem szempont ilyenkor, hogy szereted őt. Én is szeretem őt! Sőt! Sokkal jobban
szeretem, mint bárki valaha is szerethetné. De ez egyáltalán nem akadályozza, és nem
befolyásolja az Én szabadságomat vele szemben! Csak akkor szereted őt helyesen, ha
szabaddá tudsz válni tőle úgy, hogy egyértelműen Engem választasz boldogságod útjaként!
Én vagyok az ÚT (János 14; 5)!
19/1860
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Aki téged elhagy, annak életében nem vagyok jelen! Ha valakit te elhagysz, akkor a te
életedben nem vagyok jelen! Más az, hogyha valaki azt éli meg, hogy a másik elhagyta őt
lélekben, akkor az elhagyott, természetesen, tudomásul veheti, hogy ő elhagyott, és Én
nagyon mellette vagyok. Ha valaki valakit elhagy, azzal csak akkor tudok újra találkozni, ha
megbánta tettét. Különben nem! A szeretet nem ismer elválást!
20/1940
Kérdező:
1. Férjemet nem tudom elfogadni olyannak, amilyen.
2. Szeretném házasságunkat megmenteni.
1. Férjedet nem lehet elfogadnod. Elfogadni csak azt lehet, aki átadja magát. Férjed nem
tartozik hozzád lélekben, mert elhagyott. E pillanattól kezdve számodra vele szemben nem
lehet más a fontos, mint az, hogy szívbékédet megtaláld.
Tudomásul kell venned, hogy ő nem tartozik hozzád, mert elhagyott, tehát nem építhetsz rá!
Ez bármennyire is fáj, akkor is tény! Az emiatti fájdalmad az Én fájdalmam is. De ez a
fájdalom tud együtt élni azzal a szívbékével, amelyet mindig megadok annak, aki ezt Nálam
keresi! E fájdalmat sem te, sem Én nem tudjuk megszüntetni, mert forrása nincs a mi
birtokunkban! Ha Én a tiéd vagyok és te az Enyém, akkor ő csak azzal a feltétellel térhet
vissza hozzád, ha Hozzám is tartozni akar, tehát, ha megtér. Ezt lehet tudomására hozni, de
nem szabad erőltetni.
2. Semmiféle házasság nem menthető meg. Mindenki csak saját megmentésére törekedhet!
Egy házasságban, ha mindketten saját üdvösségükön dolgoznak, akkor a házasság jónak
mondható. Ha csak egyik is nem ezt teszi, akkor a másik egyedül képtelen az ilyen házasságot
jóvá formálni. Akkor csak az lehet e másik feladata, hogy akivel együtt él, de lélekben nem
pendülnek egy húron, azt olyan tükörnek fogja fel, amely tükör által még jobb önismeretre
jutva, még nagyobb odaadással tud Velem EGY lenni!
Mindenképpen törekedned kell arra, hogy szabaddá válj lélekben házastársadtól! Ez nem
önzés, hanem önszeretet, amely feltétlenül csúcsérték (Márk 8;37 - Máté 16-26)!
21/2029
A Szentlélek a kapcsolatok Lelke! A Szentlélek nem ismer elválást. A Szentlélek mindig és
mindenkiben a szeretet egységén dolgozik! Amíg a Szentlélek működik benned, addig nem
ismerhetsz elválást. Más az, ha téged elhagy valaki lélekben. Akkor Lelkem tovább él és
működik, mégpedig boldogítóan működik benned, az elhagyottban.
21/2079
Mivel Isten az övéinek mindig teljes Önmagát adja, ezért az Istent vállalás igája mindig
elviselhető. Azt a keresztet, amit az emberekbe vetett bizalom megrendülése, tehát csalódás
okoz, vagyis azt a szenvedést, amit amiatt él és szenved valaki, mert párja őt lélekben
elhagyta, nem Isten akarja! Isten csak szenvedi ezt annak lelkében, akit elhagytak!
Ha azt tapasztalod, hogy lélekben elhagytak, akkor ezt belül el kell rendezned magadban, és
ennek természetesen csak olyan külső megnyilvánulása lehet, amely benső szabadságodat,
függetlenségedet igazolja! Te nem vagy használati tárgy, hanem Isten édes gyermeke!
21/2110
Kérdező: Visszatérjek-e férjemhez, akit elhagytam?
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Attól, akit megbántottál, bocsánatot kell kérned. Ez akkor is kötelez, ha az illető a férjed volt!
A további lépés az ő reagálásától függ. Első lépésnél helytálló e kijelentés: más
boldogtalanságára nem lehet boldogságot építeni! Azért mondom, hogy első lépésnél, mert
ha volt férjed boldogtalan, szenved amiatt, hogy elhagytad, akkor erre nyugodt szívvel a
következő házasság nem építhető! Ha ő úgy reagál bocsánatkérésedre, hogy abból azt
veszed ki, hogy nem boldogtalan miattad, nem akarja komolyan rendezni, helyreállítani
előző kapcsolatotokat, akkor szabadnak tudhatod magadat.
Hidd el, hogy a gyónás szentsége nem arra való, hogy felhatalmazza Istent a bűnbocsánatra,
hanem arra, hogy akiket nem köt egyházatokban jogi tilalom, azok ily módon vegyék
tudomásul, hogy bűnbocsátást nyertek, ha megbánták bűneiket. Hidd el, hogy Nekem nincs
szükségem jogi felhatalmazásra annak érdekében, hogy helyreállítsam egy lélekben a bűn
által felbomlott harmóniát, ha az illető bűnbánatot tart! A bűnbánat másik neve:
gondolkodás-átalakítás. Aki ezt szándékom szerint vállalja, annak lelkében Én élő, boldogító
valóság vagyok.
22/2185
Neked valóban meg kell bocsátanod minden alkalommal, amikor a neked tudatosan
fájdalmat okozó tőled bocsánatot kér! De ez nem jelenti azt, hogy úgy kell viselkedned,
mintha misem történt volna!
A szavakban történő bocsánatkérés semmiképpen sem elég ahhoz, hogy valaki az Én
erőmben részesüljön. Férjednek nemcsak szavakkal, hanem gyakorlatban is tanúsítania kell,
hogy valóban visszatért hozzád, hogy valóban hátat fordított előző hűtlen életének! Neked
pedig hinned kell abban, hogy számodra is olyan lecke az ő hűtlensége, amelyből tanulnod
kell! Két embernek egy földi életre szóló kapcsolatát nem szabad csak egyik oldalról
szemlélni.
Abba nem egyezhetsz bele, hogy téged csupán egy használati tárgynak
tekintsen. Bűnrészességet nem szabad vállalnod! A megbocsátás nem azonos a mindent
eltűréssel akkor sem, ha a Bibliában azt olvasod, hogy a szeretet mindent eltűr. Azt nem
tűrheti el az, aki Isten gyermekének tudja magát, hogy bűnrészes legyen.
Ha valakit lélekben elhagyott a társa, akkor az testben sem lehet vele EGY tovább!
Megbocsátanod feltétlenül kell, mert ezzel saját szíved békéjét biztosítod. De légy okos és
óvatos, mert abba nem szabad belemenned, hogy társadat, ha hazugságban él, akkor ebben
erősítsd.
Azt is fontos tudnod, hogy ha valaki megbánta bűnét, akkor segíteni kell őt abban,
hogy bűnének következményeit vállalni tudja. Így valóban áldozattá magasztosul a segítő
szeretet. De más az, amikor valakit felhasználnak, és más az, amikor valakit kihasználnak.
Isten igaz gyermekei vállalják, hogy mások felhasználják szeretetüket, de azt nem
vállalhatják, hogy kihasználják őket. Ez jelenti azt, hogy Velem együtt bárányok vagytok, de
birkák nem!
22/2219
Kérdező: Férjem elhagyott bennünket.
Ha tehetsz arról, hogy férjed elhagyott, akkor azt bánd meg, és a többi már nem tartozik rád!
Én a körülményeknek is Istene vagyok azok számára, akik valóban befogadtak Engem
életükbe! De csak azok mondhatják, hogy ez megtörtént, akik számára abszolút első lehetek,
tehát nincs második, mert pontosan arra tettek ígéretet, hogy fenntartás nélkül elfogadják
Lelkem irányítását! Tehát abban a fényben vállalják a további életük folytatását, amelyet Én
gyújtok szívükben!

6

Ha Istenhez kötődsz, akkor lazul, sőt, leoldódik az a kötelék, amely téged férjeddel
összekapcsol. Teremtmény képtelen helyesen szeretni azt, akivel meg van kötözve! Sem
férjedet, sem gyermekeidet nem tudod boldogító módon szeretni addig, amíg lélekben nem
lettél szabad tőlük!
23/2314
Leveled alapján férjed lélekben már régen vagy elhagyott, vagy nem is volt soha EGY veled.
Az önzésnek az a formája, amellyel ő téged körülvesz, teljesen alkalmatlanná tesz arra, hogy
lelkedben át tud venni Tőlem az Én békémet, amelyet mindenkinek megígértem, aki fáradtan
Hozzám jön, és szeretné lerakni Előttem terheit (Máté 11; 28). Vagy átszakítod ennek az
önzésnek korlátait, vagy nem tudok rajtad segíteni!
26/2577
Egy kapcsolat megszűnésekor annak terheli bűn a lelkét, aki lélekben előbb elhagyta a
másikat. Mivel a földön a házasságok jogi keretet is igényelnek, ezért kívülről nem lehet
megítélni, hogy lélekben melyik volt az elválásban a kezdeményező. Az Én Lelkem mindig
azzal marad, akit elhagytak. De a másik fél sem esett ki végleg Isten irgalmából! A
legelvetemültebb bűnösnek is mindig adok lehetőséget a megtérésre, vagyis arra, hogy szíve
békéjét Tőlem átvegye. De ezt csak Tőlem lehet átvenni. E téren Nálam nélkül semmit sem
tehettek!
26/2616
Minden párkapcsolatról két dolgot el lehet mondani. Az egyik az, hogy azt a legnehezebb
szeretnetek, akivel együtt éltek, mert ő részben tükör, amelyben megláthatjátok őszinte
önmagatokat. Egyszerűen minden álarc lehullik. A másik az, hogy bármilyen
párkapcsolatban eljöhet az az idő, amikor valamelyik joggal kijelentheti, hogy nem bírja
tovább!
E második eset az, mikor lélekben már régen nem áll fönn a kapcsolat. Ilyenkor Én, Jézus,
mindig azzal vagyok, akit elhagytak. Aki azt éli meg, hogy párja elhagyta őt, annak tudnia
kell, hogy vele vagyok, ha ő Velem akar maradni, ha ő életében nem eszköznek, hanem CÉLnak értékel Engem, Jézust.
Te most arra a pontra jutottál, hogy döntsd el: egyértelművé akarod-e tenni kettőnk
kapcsolatát még annak az árán is, hogy azt, aki téged lélekben már régen elhagyott, te
testben is elhagyod, vagy pedig úgy gondolod, hogy nem így gondolod. Helyetted Én nem
dönthetek, mert a te életedért te felelsz, s ezt a felelősséget senkire, tehát Rám sem
ruházhatod át.
28/2890
Bármilyen tanácsot is adok, az csak arra irányulhat, hogy légy szabad! Hogyan? Ezt kell
megkérdezned férjedtől. Ha ő nem tud megfelelő tanácsot adni neked, akkor ő téged
lélekben már régen elhagyott! Ha ez így van, akkor át kell élned, hogy emberi szinten
egyedül maradtál. Ez nem tragédia mindaddig, amíg valaki elhiszi, hogy benne élek Én, Jézus!
Aki ezt nem hiszi el, pedig ezt János evangéliumában egyértelműen kijelentettem (János 14;
23), azzal nem tudok mit kezdeni.
30/3090
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Ha te azt éled meg, hogy férjed lélekben már régen elhagyott téged, akkor nem vagy köteles
idegileg tönkremenni mellette! Senki nem köteles 'jószántából' vállalni azt, hogy
tönkretegyék! A te szíved békéjénél fontosabb számodra nem lehet. Értelmetlen
áldozatvállalás soha nem Istennek tetsző! Csak az értelmes áldozatvállalás hozhat szívbékét!
Leveled alapján egyértelmű, hogy férjed részéről kezdetben sem volt meg lelke mélyén az az
életre szóló döntés, hogy ő érted éljen. A 'semmiféle bajában' el nem hagyás csak a
körülmények által keletkező bajokat foglalja magában, ha az, aki bajba került, ártatlanul
szenvedi azt. Tehát téged nem szabadna neki elhagynia, hanem mindent meg kellene tennie,
hogy segítsen téged, neked, rajtad!
Tehát, ha ő elhagyott, akkor a külső válás már csupán formaság. Ha ez nagyobb békét tud
hozni életedben, akkor nemcsak megengedett, de kötelességed is, mind magad, mind
gyermeked érdekében. Sőt, férjed érdekében is! Szinte lehetetlen őt másképpen
rádöbbentened arra, hogy magatartása istentelen és embertelen egyaránt!
31/3252
- Az, aki nem szereti, hogy Velem foglalkozz, már régen elhagyott téged lélekben! Valójában
nem is szeretett téged soha az Én, a te Jézusod szándéka szerint!
31/3253
Férjed, aki többet árt neked, mint használ, soha nem tartozott lélekben Hozzám, s így hozzád
sem tartozik. Ezt azzal igazolja, hogy ellene van kettőnk kapcsolatának.
Aki nem akarja azt, hogy szellemileg fejlődj, az nem lehet neked pozitív értelemben
élettársad, csak ellenséged. Igaz, az ellenséget is szereti kell, de ez a szeretet nem a mások
akaratát akarja teljesíteni, hanem saját benső békéjét akarja biztosítani. Komolyan meg
kellene gondolnod, hogy nem biztosítaná-e jobban a te szíved békéjét az, hogy azt az
elválást, amely már lelketekben régen valóság, törvényesen is kimondatnátok? Mert így,
ahogy most éltek, mindketten hazugságban éltek. Én, Jézus, aki azonosítottam magam az
Igazsággal, csak azzal tudok együtt élni, aki IGAZ akar lenni!
Az a betegség, amely miatt a kórházba kellett lenned, a férjeddel megélt 'lelketlen'
kapcsolatod miatt volt.
Most ne azt mérlegeld, hogy vele, vagy gyermekeddel mi lesz, hanem azt, hogy
neked, lelkednek, mi a jobb. Ez nem önzés, hanem egészséges önszeretet, s ez csúcsérték!
'Szeresd felebarátodat, mint ÖNMAGADAT!' Mit használ, ha az egész világot megnyered is,
de lelked ennek kárát vallja! Mit adhat az ember cserében lelkéért?
Nem arról van szó, hogy te elválsz, hanem arról, hogy mivel ő már régen elhagyott - ha
egyáltalán valaha is egy volt lélekben veled -, te ezt kifelé is nyilvánosságra juttatod.
Saját boldogságodnál, benső békédnél fontosabb számodra semmi nem lehet!
32/3331
Kérdező: Ha elválunk, én vagyok az elhagyó fél?
Te, ha Engem, Jézust elfogadtál, akkor semmiképpen nem lehetsz Isten előtt elhagyó fél!
Nem, mert Értem, Jézusért mindenkinek mindent el kell hagynia lélekben, ha Hozzám akar
tartozni (Máté 19; 29)! Így következik az be, hogy valójában csak azok tartoznak egymáshoz,
akik Hozzám tartoznak!
33/3398
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Én, Jézus, soha senkinek nem adok válásra lehetőséget! A Szentlélek a kapcsolatok Lelke, és
az, aki elhagyja társát, nem hivatkozhat a Szentlélekre.
Az igaz, hogy a 'testi' elhagyást mindig megelőzi a 'lelki' elhagyás, és ez a lényeg. Akit
lelkileg elhagytak, valójában az érezheti magát elhagyottnak! Az Én, a te Jézusod Lelke
mindig az elhagyottal van!
Ha te azt éled meg, hogy férjed lelkileg sem, testileg sem hagyott el téged, és te mégis
elhagytad őt, akkor tudnod kell, hogy ő téged visszavár. Ha ő lélekben elhagyott téged,
akkor az a kötelék, amelyről úgy gondoltátok, hogy elszakíthatatlan, nem bizonyult ilyennek!
Hidd el, hogy az a házasság, amelyet a Szentlélek köt össze, tehát amely azért köttetett, hogy
egymást Istenhez segítsétek egyre közelebb, az ilyen házasság valóban az égben köttetett, és
a földön el nem válik. Amelyik házasság a földön elválik, az nem köttetett az égben. Ma,
sajnos, legtöbb házasság ilyen! Mint ahogy legtöbb ember látszat-keresztény! Két, Istenbe
kapaszkodó lélek, nem fogja elhagyni egymást! Ennyit tehát az elválásról.
33/3440
Kérdező: Lehet-e visszacsinálni egy 'elhagyást'?
Lélekben minden visszacsinálható. Mindig van lehetősége annak, hogy fájlalja valaki előző
ballépéseit, és mindig csak azt kell tovább jó irányban akarnia, amihez lehetősége van. Az
természetes, hogy gyakorlatban semmi sem csinálható úgy vissza, mintha mi sem történt
volna.
Lélekben azért csinálható minden vissza, mert aki újjászületett, az új teremtmény! Lélekben
új teremtmény! Ezt próbáltam magyarázni a tékozló fiúról szóló példabeszédemben e fiú
bátyjának! Aki elment, az nem az, aki visszajött! Új teremtmény!
34/3557
A Szentlélek a kapcsolatok Lelke. Nálad esetleg arról lehet szó, hogy férjed, aki már lélekben
elhagyott téged, a külső törvények értelmében is papírt kapjon erről. Tehát nem válsz el,
hanem tudomásul veszed, hogy elhagytak, és ezt a tudomásulvételt törvényes formában is
lerendezed!
35/3711
1. Társam lélekben elhagyott-e?
2. Mi a teendő vele kapcsolatban?
1. Az, hogy elhagyott-e társad, vagy sem, ez az ő benső ügye. Tőle kell megkérdezned. Ha
akarja, elmondja őszintén, ha nem, akkor nem. De Én, Jézus, sem őt, sem mást soha senkinek
ki nem adhatok!
2. Neked nem a társad miatt kell hűségesnek lenned! Neked nem a társad miatt kell
boldognak, vagy boldogtalannak lenned. Neked miatta, a te Jézusod miatt kell olyannak
lenned, hogy soha senkinek ne árts, mindig mindenkinek megbocsáss és éld a szolgáló
szeretet életét.
Mivel a boldog örökkévalóság gyermeke vagy, ezért társadat ugyanúgy kell szeretned
most, és a jövőben is, mint azelőtt. Miattam kell őt szeretned! Te már eljutottál arra a lelki
fejlődési fokra, hogy ezt meg is tudod tenni (Lukács 6; 36), ha még nem is jutottál el odáig,
hogy ezért hálát is tudj adni!
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35/3740
E kijelentés 'lelke mélyén' nagyon fontos, mert ennek külső megnyilvánulása nem jár együtt
a benső valósággal. De az, akinek Én, Jézus vagyok a legfontosabb, feltétlenül ráérez erre, s
ilyenkor már nyugodtan tudomásul veheti, hogy elhagyták őt még akkor is, ha ez külsőleg,
'jogilag', nem nyert megállapítást. Ilyenkor tehát már nem kell olyan felelősséget éreznie
társával szemben, mint amikor még ez nem volt benne nyilvánvaló.
Mindenki felelős mindenkivel szemben, akivel kapcsolatban van. De akivel lélekben nincs
kapcsolata, azzal szemben nem lehet felelős olyan értelemben, mint akivel lélekben
kapcsolata van.
37/3930
Semmiképpen sem hagyhatod el társadat, ha az ilyen lépésedet szívedben bűnnek élnéd
meg. Ha úgy gondolod, hogy a hűtlensége nem lehet ok arra, hogy te is hűtlenkedj, akkor
feltétlenül ellen kell állnod minden kísértésnek! Hinned kell abban, hogy Isten senkit nem
enged erejét felülmúló kísértésbe kerülni!
Feltétlenül imádkoznod kell hűtlen társadért, és amíg ő végleg el nem hagy téged,
addig feltétlenül bíznod kell az ő megtérésében.
Más dolog az, amikor azt látod, hogy ő téged lélekben már végleg elhagyott, és te csak, mint
valami 'tárgy' kellesz neki, akit ő birtokolhat, amikor akar.
De tudnod kell azt is, hogy Én, Jézus, az irgalom Istene vagyok, és nem hétszer, de
hetvenhétszer-hétszer is megbocsátok annak, aki megbánva elbukásait, újra és újra elindul
Velem és Értem, élete útján!
38/4057
Mivel az Isten szándéka szerint megkötött házasság nem más, mint két embernek kifejezett
akarata abban az irányban, hogy egymást Istenhez segítsék közelebb, ezért senki sem
okolhatja CSAK önmagát, ha egy idő után azt tapasztalja, hogy nincs házasságukon az Isten
áldása. Örök szövetséget teremtmény csak a Teremtőjével köthet. Ha bármelyik fél azt
tapasztalja, hogy társa lélekben már elhagyta őt, vagyis nem arra törekszik, hogy egyre
közelebb kerüljenek mindketten Istenhez, akkor a józanész alapján ezt tudomásul kell
vennie. Boldogságot érintő döntést csak abban a reményben szabad hoznia mindenkinek,
hogy nem akadályozni, hanem segíteni fogja őt a másik az egyedül boldogító istenkapcsolat
ápolásában.
38/4093
Kérdező: Elválásunk után gyermekem szerint őt is elhagytam.
Ne gyermeked óhaja szerint akard igazítani magadat, hanem a te Jézusod szerint törekedj
formálódni! Elsődleges szempont csak az lehet, ha bármiféle döntésedben felteszed
magadnak a kérdést: 'Mit szól ehhez Jézus?'
Amíg valaki előtt nem tisztázódott ki, hogy nem az emberek kedvét kell keresnie, hanem
Isten kedvét, addig képtelenség a lélekben rendet teremteni.
Ha arra teszed a hangsúlyt, hogy semmiképpen nem akarsz családtagjaiddal kapcsolatban
bűnrészes lenni, akkor lényegében mindent megtettél, éspedig helyesen akkor is, ha sokat
kell emiatt szenvedned. Bűnrészes az, aki rábólint olyasmire, a másik megnyugtatására, amit
helytelennek tart.
39/4154
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Amikor válásról beszéltek, akkor annak okára kell rákérdeznetek, ha tudni akarjátok, hogy
kíséri-e áldásom ezt, vagy sem. Én, Jézus, mindig az elhagyottal vagyok, mert a Szentlélek a
kapcsolat lelke. Olyan elválás nincs, amelyben egyszerre akarnák elhagyni egymást
mindketten. Ha mégis volna ilyen, akkor ott soha nem is volt áldásos kapcsolat, vagyis, soha
nem működött a Szentlélek. Ezért mindenkor létjogosultsága van az egyházakon belüli
'bontó' pereknek.
Az természetes, hogy a lélekben történő elhagyás mindenkor megelőzi a testben elhagyást.
A felelősség, vagy inkább így mondom, a felelőtlenség súlyát mindig az viseli, aki először
hagyta el lélekben a másikat. Aki a másikat elhagyta, az Engem, Jézust is elhagyott. Akit
elhagytak, azzal mindaddig együtt maradok, amíg ő Engem el nem hagy.
39/4211
Különbséget kell tenned élettárs és házastárs között. Az élettársad azért élettársad, hogy
életedben olyan társ legyen, aki elősegíti lelked benső harmóniáját. A házastárs pedig egy
olyan társ, akivel kapcsolatban úgy döntöttél, hogy jóban, rosszban együtt akarsz maradni.
Élettársad tehát bármikor elhagyhat, és te is bármikor elhagyhatod őt, ha lelkedben ilyen
igény merül fel. A házastársad mellett ki kell tartanod mindaddig, amíg ő téged lélekben el
nem hagyott.
Vannak olyan felekezetek, amelyekben megengedettnek, sőt előnyös döntésnek veszik azt,
ha valaki, akit elhagytak, újra megházasodik. De van olyan felekezet is, ahol a második
házasság súlyos jogi akadályokba ütközik.
40/4331
Kérdező:
1. Ha hű maradok társamhoz, akkor vagy megtér, vagy elhagy?
2. Ha társam elhagyott lélekben, akkor ő el is megy tőlem?
1. Nemcsak neked tükör a másik ember! Te is tükre vagy annak, aki veled él. Sem üdvözülni,
sem elkárhozni nem szoktak egyedül az emberek. Az, aki elfordult Tőlem, megkeresi azokat,
akik szintén nem bírják elviselni az Én, a te Jézusod hatékony jelenlétét. Azok pedig, akik
szeretnek Engem, szükségszerűen megtesznek mindent azért, hogy olyanok társaságát
keressék, akik szintén szeretnek Engem. Ezért mondhatom, hogy veled kapcsolatban, aki
Engem választottál, társad nem lehet közömbös.
2. Ha társad valóban elhagyott téged lélekben, és te valóban bárányként és nem birkaként
ragaszkodsz Hozzám, Jézushoz, akkor ő el fog menni tőled. Az Én közelségemet - úgy, hogy
valaki nem fogad be Engem szívébe - sokáig nem lehet, illetve csak bódulatban lehet
elviselni.
41/4437
Kérdező:
1. Jól tettem, hogy kiléptem a házasságomból?
2. Helyre hozható még házasságom?
1. A kapcsolatok lelke a Szentlélek. Ha valakit elhagytak, akkor a Szentlélek az elhagyottal
marad mindaddig, amíg az elhagyott az Istennek hátat nem fordít.
Gyakran egy kívülálló nem tudja megmondani, hogy a két fél közül melyik az elhagyott. De
Istenen kívül maguk az érintettek tudják, hogy lélekben melyik hagyta ott a másikat. Nagyon
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meg kell győződnie annak, akit elhagytak arról, hogy ő az elhagyott, ha szívében meg akarja
találni a Szentlélek békéjét! E kijelentés, 'a házasságból kilépni', nem szerencsés kifejezés.
2. Mivel két ember boldogsága a különbözőségek dinamikus harmóniája, ezért
természetszerűen ez mindkét féltől függ. Ha mindketten rendezik kapcsolatukat Istennel,
csak akkor rendeződhet egy zátonyra futott házasság. Ha csak az egyik, akár az elhagyott,
akár az, aki a másikat elhagyta, akkor feltétlenül megtalálja azt a szívbékét, amely nélkül
emberi életet élni nem lehet.
42/4599
Az, aki téged lélekben már elhagyott, előbb-utóbb igazolni fogja ezt külsőleg is, ha te úgy
élsz mellette, hogy nem vállalsz bűnrészességet vele. Tehát nem szolgálod őt olyasmiben,
amiről tudod, hogy neki megkönnyíti a bűnös életét. (Ha mosol, főzöl rá, ha takarítasz utána,
stb.)
Akkor szereted őt helyesen, ha csak azt teszed érte, amiről úgy látod, hogy szolgálatoddal
örömet okozol Istennek is. Amint a Szentlelket meg lehet szomorítani (Efezus: 4. 30), úgy
meg lehet Őt örvendeztetni is!
Hidd el, hogy Én, Jézus mindenkor melletted vagyok! Vagy csökkentem a kereszted
súlyát, vagy növelem az erődet. Amíg Hozzám, a te Jézusodhoz akarsz tartozni, addig soha
nem engedem meg, hogy elviselhetetlen teher nehezedjen rád! Az Én békém a tiéd is, amint
a te kereszted az Enyém is!
42/4604
A Szentlélek a kapcsolatok lelke. Ez annyit jelent a te életedben, hogy volt férjed, akitől
elváltál, lélekben már régen elhagyott téged. Így te az elválással csak lepecsételted ezt a
valóságot. Az, akitől soha nem szabad elválnod, és aki egyedül képes békét biztosítani
szívednek, Én, Jézus vagyok!

