
ALAPPROBLÉMÁK 

II. rész  

A megkülönböztetés fontossága a magyar nyelvű  
Szentírásokban  

  
Az egyik út ez: Naponta kell kérned a szellemek megkülönböztetésének 

adományát. A másik út az, hogy tanulmányoznod kell az evangéliumaimat. A  
harmadik út az, hogy rendre kontrolláltatnod kell a hallottakat, és vállalnod kell 

azt, hogy ha valaki Rám hivatkozva, a Bibliával, főleg evangéliumaimmal  
alátámasztva, okosabbat, vagy ellentéteset mond, mint amit te magadban  

hallottál, akkor legyen benned annyi alázat, hogy le tudd cserélni azt, amiről  
előbbre azt hitted, hogy Én mondom, azzal, amit Rám hivatkozva, tehát az 

evangéliumaimmal alátámasztva cáfolatként kapsz. (23/2270)  
  
Kérd a bölcsesség Lelkét, kérd a szellemek megkülönböztetésének adományát!  
Isten nem szűkmarkú! Bőségesen segít ott, ahol nyitott és alázatos szívet talál!  

(27/2681)  

Bevezető  

Formailag van igazság abban, hogy még pontosabban is ki lehetett volna fejezni 
dolgokat, kifejezéseket a legfontosabb szent iratokban, így az evangéliumokban 
is. Persze ez attól is függ, hogy melyik magyar fordítás melyik részéről van szó. 
Erre majd példát is hozok a Vida evangéliumokból.   

Sokszor az is probléma, hogy az evangéliumokat illetően magyar nyelvben is 
van több mint 50 általunk nem is ismert fordítás, és nincs energiánk arra, hogy 
ezeknek utánanézzük, hogy melyikben mi a helyesebb. És ez még nem minden:  
Nem tudjuk, hogy Jézus eredetileg és egészen pontosan milyen szavakat, 
kifejezéseket használt, vagy mi van a görög, latin és más fordításokkal. Bár 
ebben a KIO nagy segítség. Épp a KIO-ban olvastam korábban, hogy a görögben 



a szeretetre négy eltérő árnyalatú szó van, a magyarban pedig csak egy. A Jézus 
által megfogalmazott szeretetre a görögben Bulányi Gyuri bácsi az agape szót 
tartja helyesnek, míg szerinte a magyarban a szeretet – egy evangéliumi részt 
idézve – a rokonszenvhez áll legközelebb.  

Minden nyelvnek megvan a maga szókincse, ami néha annyira eltérhet, hogy a 
Hang akár szó szerinti, vagy nem megfelelő fordítása teljesen eltorzíthatja a 
tartalmat, a lelkületet.  

Ugyanakkor az evangéliumok és a Hang könyvek olvasásakor van két 
fegyverünk az értelmezésre, miután nem az írás a forrás, hanem a Szentszellem 
és a józan ész. Aki ezekre ráhangolódik, illetve alkalmazza, az kezd egyre inkább 
a sorok mögé látni, és ha az egész tanítást egészében értelmezi, rájöhet, hogy 
mi a helyes/helyesebb/leghelyesebb tartalom.  

1.  

A Hangban pár ember számára problémát jelent például igazság rendje 
kifejezés úgy, hogy előtte nincs ott a jogi jelző, mert ez alatt Jézus igazságát 
értik. Hiszen Jézus azt mondta, hogy „ÉN VAGYOK AZ ÚT AZ IGAZSÁG ÉS AZ 
ÉLET”. (Ugyanígy problémát jelent nekik a parancs szó is az evangéliumokban, 
de erről majd az anyag végén.) 

Én úgy gondolom, hogy erkölcsi értelemben kétféle igazság van, van a jogi 
igazság, ezt nevezzük (jogi) igazság rendjének, ami alatt azt értik az emberek, 
hogy mindenkinek meg kell adni azt, ami neki jár. Jézus azonban, amikor felénk 
az igazságról beszélt, nem jogi igazságról, hanem erkölcsi igazságról beszélt.  

Amikor a Hangban az igazság szó szerepel, akkor a Szentlélekre és a józan észre 
hallgatva meg lehet különböztetni a jogi igazság és az erkölcsi igazság fogalmát 
akkor is, ha az igazság rendje előtt a Hangban nem szerepel a jogi szó.  

Én a jogi igazságot úgy is megkülönböztethetőnek tartom, hogy az erkölcsi 
igazságot nagy I betűvel írom, tehát Igazság. A Nagybetűs Igazság pedig maga 
Jézus, aki az ERKÖLCSI IGAZSÁG, VAGYIS A SZERETET. Az igazság rendje tehát 
számomra a jogi jelző nélkül is a jogi igazság rendjét jeleni, mert kis 
kezdőbetűvel van írva, Jézus pedig nem kisbetűs igazság, hanem a nagybetűs 
Igazság.  

Ha a magyarban erről nem írásban van szó, akkor pedig nem lehet 
megkülönböztetni, hogy kis kezdőbetűs igazság rendjéről, vagy nagy 



kezdőbetűs Igazság Rendjéről van szó, ezért ezekről szóban már jelzővel ellátva 
beszélek. Vagy azt mondom, hogy jogi igazság rendje, tehát odamondom a jogi 
szót is, vagy jézusi Igazság Rendjét mondok. Jézus azt mondta, hogy Én vagyok 
az Út, az Igazság és az Élet. Ha Jézus a nagy kezdőbetűs Igazság, akkor Ő az 
Igazság Rendje is, és az Irgalom Rendje is. A kettő ilyen értelemben nem mond 
ellent egymásnak. Ismétlem ugyan magam, de ezzel azt is mondom, hogy Jézus 
nem az igazság, vagy az igazság rendje – írásban a jogi szó leírása nélkül sem.   

A Vida evangéliumokat illetően, a nélkül, hogy most időm lenne részletesen 
belemenni, ebben a témában nem úgy fordítanám, ahogy Vida tette, idézem őt: 
„…mert eljött hozzátok János az igazságosság útján” Számomra nem az 
igazságosság, vagy akár az igazság útján jött el, hanem az Igazság útján, és ezt a 
többi idézett sorra is így mondom. Hiszen Jézus nevét sem kisbetűvel írjuk, Aki 
azt mondta magáról, hogy Én vagyok az Út, az Igazság (nem igazság) és az Élet. 
Erre több Vida fordításnál is ezt mondom, pl. arra, hogy „Boldogok, akik éhezik 
és szomjazzák az igazság(osság)ot, mert megelégülnek vele.” (Mt 5,6)” 
Szerintem a teljesen pontos fordítás magyarban így lenne: „Boldogok, akik 
éhezik és szomjazzák az Igazságot, mert megelégülnek vele.” (Mt 5,6)”   

A magyar nyelvben nem tartom szerencsésnek, ha az evangéliumi 
fordításokban az Út, az Igazság, az Élet szavakat kisbetűvel és nem nagy 
kezdőbetűvel írjuk, mert nincs önálló külön szavunk a jogi és az erkölcsi 
igazságra. Más nyelvekben erre több ellenpélda van, így tehát ők 
megengedhetik e szavak kis kezdőbetűvel írását. A magyar fordítóknak viszont 
ezt mindig figyelembe kéne venni, ha más – ezekre különböző szavakkal 
rendelkező nyelvekről – magyarra fordítanak, kéne valami megkülönböztetést 
használniuk.  

Idegen nyelvekből példák:  

A németben más szó van a jogi és az erkölcsi igazságra:  

Die Wahrheit = erkölcsi igazság  
Die Ordnung der Wahrheit = erkölcsi igazság rendje  
Das Recht = jogi igazság   
Die Ordnung des Rechtes = jogi igazság rendje  
  
Jn 14,6-ban németül így áll az, hogy én vagyok az Út az Igaság és az Élet: Ich bin 
der Weg und die Wahrheit und das Leben.  
  



Az angolban is más szót, kifejezést kell használni az erkölcsi és jogi igazság 
megkülönböztetésére.   

A jogi igazság rendjére "order of justice"-t kell írni, az erkölcsi igazság rendjére 
pedig "order of truth".  

Az angol Bibliában ezért van így fordítva az Én vagyok az Út, az Igazság és az 
Élet: „I am the way, the truth, and the life.”  

Most nézzük meg a Hangot: Feri bácsi az út igazság és az életre 
megkülönböztetésül nyomtatott nagybetűket használt. Ő pl. az igazságot és az 
IGAZSÁGOT megkülönböztette így tartalmilag. Íme, a példák, ezek a Hangban 
lektorált számozások, de így vannak a lektorálatlanban is. Rendre 
megkülönböztette ezeket a magyarban, de mint az utolsónál látszik, 
megfeledkezett az út és élet kérdésében a nagybetűkről, de az IGAZSÁG-ot nem 
csak nyomtatott nagybetűvel írta itt is, hanem még alá is húzta.    

A Hang 8/635: „Én vagyok az ÚT!” (János 14:6).  

A Hang 8/677: Én vagyok az ÉLET.  

A Hang 9/719: Én vagyok az Út! Senki sem jut az Atyához, csak Énáltalam! 
(János 14:6).  

A Hang 9/738: Az ÉLET Én vagyok.  

A Hang 10/793: Az Út Én vagyok (János 14:6).  

A Hang 10/852: ÉN vagyok az út, az IGAZSÁG, és az élet!(János 14:6)  

Itt, az utolsónál tehát megfeledkezett út és élet szokásos nagybetűs írásáról, 
ezért is indokolt a lektorálás. Ezt lektoráláskor mi is elnéztük.   

A fentieket illető megkülönböztetésekre vonatkozóan, ha egy adott nyelvben 
nincs erre különböző, megfelelő szó – az evangéliumokra hivatkozva – a legjobb 
példa talán az út szó.   

Az út = széles út + keskeny Út. Tehát írásban meg lehet különböztetni a nem 
isteni utat kis kezdőbetűjével és az isteni Utat nagy kezdőbetűvel, szóban (és 
írásban is) pedig a széles út és keskeny Út kifejezésekkel.  

Szerintem egyszerű ez az egész: Jézus mind az evangéliumokban, mind a 
Hangban azt kérte, hogy úgy szeressük egymást, ahogy Ő szeretett minket. Azt 
kérte, hogy a (jogi) igazság rendjét cseréljük le a visszanembántás rendjére, ami  
része erkölcsi igazság rendjének, vagy csak a nagykezdőbetűs Igazság 
Rendjének, ami pedig így már megegyezik az Irgalom Rendjével.  



Vagyis a Hangban nincs jelentősége, hogy jogi igazság rendjét írom, vagy csak 
az igazság rendjét, mert kisbetűvel az igazság rendje egyenlő önmagában is a 
jogi igazság rendjével.  

Az evangéliumokat és a Hangot illetően a parancs és Parancs szavak tartalmi 
megkülönböztetése ugyancsak nagyon fontos. A parancs a kaszárnyák világa, 
számos intézménynél a hierarchia világa, míg a Parancs a jézusi szeretet 
Alaptörvénye.  

Végül megemlítem, hogy a Szentlélek és Szent Szellem nem ugyanaz. A magyar 
evangéliumokban Szentlelket fordítanak, a Hangban is ez szerepel, miközben a 
Hang is megjegyzi, hogy a Szent Szellem a pontosabb megnevezés ((17/1617).  

A mindennapi gyakorlatban ez számunkra nem jelent problémát. 

Aki azonban idegen nyelvre fordít, annak nagyon ügyelnie kell arra, hogy az 
adott nyelv evangéliumának fordítását alkalmazza. Az angol, német, francia, 
spanyol és olasz nyelvek nem Szentlélekről beszélnek, hanem Szent Szellemről. 
Egyébként az eredeti görög és latin fordításra is ez igaz. Tehát a Hang feni 
nyelvekre való fordításánál nem Szentlelket, hanem Szent Szellemet kell 
fordítani. 

Írta: Nagy Péter   
Kapta: 116 hírlevélolvasó   
Leiratkozás: info@web-hang.hu, vagy hirlevel@web-hang.hu   
 


	Bevezető

