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Bizony, ellensége lesz az enyéimnek saját házanépe (Máté 10;36).
Kulcsszavak: ellensége + házanépe
(18 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.

1/31
Te ne árts soha senkinek! De neked előbb-utóbb feltétlenül ártani fognak az Engem be nem
fogadók, ha te befogadtál Engem. Ismétlem: Te ne bánts senkit, de ha téged soh'se
bántanak, akkor tudd, nem élek megfelelő módon benned. Ez így igaz az idők végezetéig. Saját házanépe lesz ellensége annak, aki Engem befogad.
2/91.
Kérdező: Van abban törvényszerűség, hogy az embernek ellensége lesz saját házanépe?
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.
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.
2/119.
Aki gyermekéért él, az nem másért él, hanem önmagáért. Ha öreget kell istápolnod, az már
másért élés. Gyermekednek már nem szabad belőled élnie, mert ezzel éppen neki ártasz.
Pontosan e téren áll az, hogy ha valaki igazán másért kezd élni, akkor azt tapasztalja, amit így
fejeztem ki: 'Ellensége lesz az embernek saját házanépe'.
5/348
Máté 10: 34-39-ben előre megmondtam, eleve számolnotok kell azzal, hogy ellensége lesz
saját háza népe annak, aki Engem követ. Én pontosan fogalmaztam. Nem azt mondtam,
hogy ellensége lesz háza népének ő, hanem fordítva. Őneki lesznek ellenségei azok, akik nem
bírják elviselni az ő másságát, tehát Velem nincsenek élő kapcsolatban. Velem nem az ima,
vagy egyéb ájtatosság kapcsol benneteket össze, hanem a szeretet, mely gyakorlatban
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legtöbbször éppen abban nyilvánul meg, hogy nem akarja saját igazát erővel a másikra
ráhúzni.
11/903
Egy kapcsolat javítása vagy megrontása nem az egyik félen múlik csupán. Részedről tudnod
kell, hogy te nem árthatsz, meg kell tudnod bocsátani és segítened kell ott és akkor, ahol és
amikor lehetőséged van erre. Te nem lehetsz soha ellensége senkinek, de neked lehet
ellenséged akár saját házad népe (Máté 10;36)!
11/925
Az nem baj, ha anyáddal megromlott a viszonyod. Csak Velem ne romoljon meg! Ha igazán
szeretsz Engem, úgysem kerülheted el, hogy ne legyenek ellenségeid. Sőt! Saját házanépe
lesz ellensége annak, aki végleg döntött mellettem (Máté 10;36)!
11/969
Bizony, ellensége lesz az enyéimnek saját házanépe (Máté 10;36).
Hozzám kell hűségesnek lenned! Bizony gyakran tapasztalhatjátok igazságát e
kijelentésemnek: "Ellensége lesz az embernek saját háza-népe"(Máté 10;36)!
13/237
Drága Gyermekem! Nagyon nehezen tanultok meg Értem élni! Mindig kiszélesített
önmagatokért, tehát közvetlen hozzátartozóitokért éltek, s ez nem más, mint az Általam
helytelenített önzésnek egyik formája. Nehezen tanuljátok meg nemcsak azt, hogy ellensége
lesz az embernek saját házanépe (Máté 10;35-36), hanem azt is, hogy aki jobban szereti
családját, mint Engem, az nem méltó Hozzám (Lukács 14;26)!
14/245
Sajnos, ez időnként kardot is jelenthet. Vagyis olyan eszköz által történik, aminek nem béke a
neve, mert elválaszt, de szívbéke a következménye, ami Velem kapcsolja össze azt, aki az
Általam felkínált szívbékét még olyan áron is vállalja, hogy ezzel ellenségeket szerez
magának.
Kérlek, olvassd el Máté 10; 34-36-ot. Bizony, a te esetedben is ez áll:" Nem békét jöttem
hozni, hanem kardot,...ellensége lesz az embernek saját házanépe". Csak te ne légy
ellensége senkinek soha!
14/286
A földi élet kemény harcot jelent. E harcnak következménye az, hogy ellensége lesz az
embernek saját házanépe!
15/1426
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Az Én Lelkem a kapcsolatok Lelke! Akiben Lelkem által élek, annak lehet ellensége saját
házanépe, azt elhagyhatja mindenki, akiben Én nem élek, de ő nem hagy el senkit!
15/1427
A benső szabadság megszerzése kemény benső küzdelem vállalásával lehetséges csak. E
küzdelemben azt kell tudatosítanod magadban, hogy nagyobb az, aki benned van, tehát az
Én erőm jelenléte, mint az, aki kívüled van, tehát társad, vagy bárki házad népe közül. E
küzdelemben nagyon el lehet fáradni, de akkor sem tudok más mondani, mint amit kétezer
évvel ezelőtt mondtam: "Bízzatok, Én legyőztem a világot!" Tehát nemcsak arról van szó,
hogy a Győztes oldalán állsz, hanem arról, hogy a győzelem benned van!
16/1564
Valamikor mondottam, hogy ellensége lesz az enyéimnek saját házanépe! A férj és feleség
azért férj és feleség, hogy segítsék egymást Hozzám egyre közelebb jutni. Ahol bármelyik ezt
akadályozza, azt nem kell, sőt nem szabad követni.
Ha valakinek a házastársa nem törekszik a másik lelki fejlődését előmozdítani, az már nem is
házastárs! Ha te Hozzám akarsz közeledni, és házastársad, aki a házasságkötéskor ígéretet
tett arra, hogy téged minden jóban segíteni fog, ezt az ígéretét nem tartja meg, akkor ő már
érdemben nem szólhat bele a te életedbe!
Az első FŐPARANCS nem véletlenül hangzik úgy, hogy teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes
elmével és minden erővel Istent kell szeretni! Minden mást, házastársat, gyermeket, szülőt,
csak annyiban szabad figyelembe venni, amennyiben ezt Isten kéri. Isten soha nem kér olyat,
hogy valaki társára hallgatva ne fejlődjön abban az ismeretben, ami nélkül nincs mindenkire
kiáradó szeretet-megélés.
Te nem azt vállaltad, hogy BIRTOKA leszel férjednek, hanem hogy a társa! Ha pedig ő nem
akar neked társad lenni abban, ami az örök értékeket erősíti benned, akkor ő már régen
megtörte azt a házasságot, amelyben közös erővel kellett volna Értem dolgoznotok.
18/1796
Általános problémát jelenet a földön számotokra az, hogy ki vagytok téve zsarolásnak! A
Gonosznak egyik legbeváltabb kísértése az, hogy a családdal, jó baráttal, kedves ismerőssel
zsarol benneteket! Engem is megpróbált anyámmal zsarolni (Máté 12;46-49). Egy kicsit erre
is gondoltam, amikor azt mondta, hogy ellensége lesz az embernek saját házanépe (Máté
10;36).
21/2122
Ha komolyan veszel Engem, akkor a legnagyobb jót teszed családoddal is, bár fölhívtam
figyelmeteket arra, hogy aki egész szívét átadta Nekem, annak számolnia kell azzal, hogy
ellensége lesz egész házanépe (Máté 10;36)!
24/2449
Meg kell mondjam neked, hogy valóban nincs értelme háborút előidézni otthonodban
emiatt. De azt is meg kell mondanom, hogy ha valóban nem Rólam, hanem Engem akarsz
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tanulni és tanítani, akkor kikerülhetetlenül szembe fogsz kerülni szüleiddel. Bizony, igazat
mondtam akkor, amikor azt mondtam, hogy ellensége lesz saját házanépe annak, aki Engem
komolyan akar képviselni (Máté 10;36).
34/3515
Én, Jézus, soha nem mondottam azt, hogy békét akarok a családokban. Sőt! Pontosan az
ellenkezőjét állítottam! Én, Jézus, annak az embernek szívében akarok és tudok békét
teremteni, aki ezt kéri Tőlem! Azt mondtam, hogy aki Hozzám tartozik, az azt fogja
tapasztalni, hogy ellensége lesz neki saját házanépe! Azt mondtam, hogy nem békét jöttem
hozni, hanem kardot, amely szembeállítja egymással a családtagokat! Azt mondtam, hogy aki
jobban szeret bárkit, mint Engem, az nem méltó Hozzám (Máté 10;34-379)! Ilyeneket
mondtam, de olyat nem, hogy a béke kedvéért bárki is mondjon le Rólam!
40/4263
Egyedül és kizárólag csak nekem, a te Jézusodnak kell eleget tenned! Előre megjövendöltem,
hogy még saját házanépe is ellene lesz enyéimnek (Mátét 10.36). Hidd el, akinek nincsenek
ellenségei, annak nincsenek igazi barátai sem! Nem arra kell hát törekedned, hogy sokan
sírjanak majd a halálodkor, hanem arra, hogy te tudj örülni a majdani halálod órájának!

