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Kedves Testvérek! 
 
Megküldöm nektek lenti írásomat, olvashatjuk, hogy milyen óriási 
különbségek vannak a földi és mennyországbeli gondolkodásmód között és 
melyek a Mennyországba való kerülésnek, így az elragadtatásnak is a 
feltételei. Az írást PDF-ben csatoltam is. 

- 
 

 AZ IGAZSÁG RENDJÉNEK ÉS IRGALOM RENDJÉNEK TARTALMA ÉS 
KÜLÖNBSÉGEI 

 
Írta: Nagy Péter 

BEVEZETŐ 
 
A témáról Máté evangéliuma 5. részének 3. fejezetében azt olvashatjuk, hogy 
„Boldogok, az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.”  
 
Ennek magyarázata a Hang 19. kötetében így szól:"Azok az irgalmasok a 
boldogok, akik kiszakították magukat az igazság (jogi igazság) rendjéből, és 
átültetődtek az irgalom rendjébe!" 
 
Írásomban ezt a magot igyekszem kibontani. Ez azért nagy és nehéz feladat, 
mert a témáról nem csupán azok az evangéliumi részek és Hang levelek 
szólnak, amelyekben az irgalom és igazság rendje kifejezések, vagy csak szavak 
szerepelnek. Elmondható, hogy szinte mind a négy evangélium és a 43 Hang 
könyv témája is teljességében ez.  
 
A téma hordereje óriási, mert ez másképp megfogalmazva úgy szól, hogy 
hogyan lehetünk boldogok! 
 
Megmásíthatatlan tény, hogy "Mindenki csak úgy lehet boldog, ahogy azt Isten 
megálmodta róla." (vö. 22./2167.) 

 
- 

 
Nem csak rendkívül fontos, hanem problémás témáról beszélek. Azért fontos, 
mert vagy az irgalom rendjében ér valakit a halál, vagy elkárhozik! 
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Azért problémás Jézus szerint, mert sajnos sokunkban nem tudatosult eléggé, 
hogy a jogi igazság rendje mennyire leárnyékolja, vagy teljesen elnyomja földi 
életünkben az irgalom rendjét.  
 
Feri bácsi a 2001. május 3-i, csütörtöki összejövetelünkön megerősített ezt, 

amikor azt mondta, hogy „ebben a világban minden arra akar rávenni 

bennünket, hogy az igazság rendjében éljünk az irgalom rendje helyett.” (123. 

hangfelvétel)   

Jézus viszont épp az ellenkezőjét kéri tőlünk az evangéliumokban és a Hangban, 
mégpedig azt, hogy nálunk - akik elfogadjuk Őt Urunknak és 
Megszabadítónknak - ez ne így legyen! Nekünk igenis, az irgalom rendjét kell 
megtestesítenünk ott, ahol élünk! Ez jelenti az Égi békét a földön! Ezzé kell 
válnunk! 
 
Be kell látni, hogy nem könnyű átköltözni az igazság rendjéből az irgalom 
rendjébe, pedig üdvösséget mindenki csak az irgalom rendjében találhat!  
 
MEGHATÁROZÁSOK 
 
A jogi igazság rendje nem más, mint a pokol rendje, azaz a boldogtalanság 
rendje. Ennek alapelve az, hogy mindenkinek meg kell adni azt, ami neki jár! Ezt 
nevezzük az arányosság elvének. 
A jogi igazság rendjében mindenki azt fogadja el, amiről úgy gondolja, hogy az 
neki jár, és igen dühös, ha azt látja, hogy más azt kapja, ami szerinte a másiknak 
nem jár. A pokol nótája az, hogy kiharcoltam az igazamat. Igazunkat tehát ne 
Jézusnál keressük, azt ugyanis az ördögnél találjuk meg. Ott mindenki azt 
hangoztatja, hogy mégis nekem lett igazam. 
 
Az igazság rendjében mindig annak van igaza, aki erősebb. Az igazság rendje 
tehát az erő világa. Az ezt képviselők vállalják magukra azt, hogy rendet 
teremtsenek. Ezt azáltal teszik, hogy igazukat igazságnak igazolják. E téren a 
becsületnek, jóságnak és megértésnek nincs semmi érdemi szerepe.  
 
Ezzel szemben az irgalom rendjében mindig annak van igaza, aki irgalmasabb, 
tehát aki jobban és tisztultabban szeret! 
 
Békétlenség mindig ott van, ahol az irgalom rendjét elnyomja az igazság rendje! 
Az igazság rendjének védelme mindig pokollá teszi a világot. A szeretet rendje e 
fölött áll! E rendben tudja csak Jézus nekünk odaajánlani az Ő békéjét. 
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Amíg úgy gondoljuk, hogy van olyan igazság, amelyet meg kell védenünk, addig 
a szeretet nem juthat szóhoz. Csak ha megértjük, hogy az erkölcsi igazságot 
nem kell védeni, mivel azt le sem lehet győzni, akkor tudunk lemondani a saját 
igazunkról. Az erkölcsi igazság – hogy úgy szeressük egymást, ahogy Jézus 
szeretett minket - akkor is 'igazság' marad, ha nem tartja be valaki.   
 
Negatív példaként Júdás tettét említem meg, akit az tett a kárhozat fiává, hogy 
képtelen volt kilépni a jogi igazság rendjéből (=megadni mindenkinek azt, ami 
neki jár), és vállalni az irgalom rendjének boldogító szeretetét!  
  
Aki nem hajlandó életében leváltani a jogi igazság rendjét az irgalom rendjére, 
képtelenné teszi magát arra, hogy Isten irgalma átölelje. Az nem váltja le az 
igazság rendjét az irgalom rendjével, aki másokat nem irgalmas szívvel néz, 
illetve másokhoz nem irgalmas szívvel közelít. 
 
Amit tehát az igazság rendjének mondunk, az valójában az irgalmatlanság 
rendje! 
 
Az irgalom rendje a boldogság, a szeretet és a tisztulás rendje, a bölcs jóakarat 
világa. Az irgalom rendje a Mennyország. Jézussal a földön is megjelent az 
irgalom rendje és ennek vállalása a lényeg! Ezt illetően az a döntő, hogy tudjuk-
e szeretni ellenségeinket, vagy sem.  
 
Az eddig elmondottakból világossá válik, hogy Jézus nem a jogi igazsággal, 
hanem az erkölcsi IGAZSÁGGAL azonosította magát, ami nem szorítható bele 
jogi keretekbe. A kettő nagyon nem ugyanaz. Az erkölcsi igazság tömören tehát 
az, hogy úgy kell szeretnünk egymást, ahogy Jézus szeretett minket!  
 
Ő azt kívánja tőlünk, hogy mi itt a földön tegyük elviselhetővé a poklot magunk, 
és amennyire lehet, mások számára.  
 
Jézus befogadása nem csupán szavakból áll! A gyakorlati életben kell 
vállalnunk, hogy az igazság rendje helyett az irgalom rendjében akarunk élni. 
Ne úgy akarjuk tehát megtalálni szívünk nyugalmát, hogy megkeressük azt, 
hogy kinek van igaza. Ez így, már, mint a szívbékénk megteremtése, nem fog 
sikerülni. 
 
A mennyország az új teremtmények szeretet-rendje. Nekünk már itt a Földön új 
teremtményekké kell válnunk. Aki úgy adja át magát Jézusnak, hogy közben 
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engedi Jézust is önmagában élni, azt Ő újjáteremti! Ezáltal a régi ember 
megszűnik bennünk, és valaki új valósul meg! 
 
Új teremtményként pedig úgy el tudunk feledkezni önmagukról, hogy teljesen 
kinyílunk ISTENNEK! Ez egy új életforma, ez bennük a MENNYEK ORSZÁGA a 
Földön!  
 
Az irgalom rendje – másképpen megfogalmazva - együttélés Istennel a földön. 
Ez akkor valósul meg, ha így gondolkodunk, és most idézem Jézust:  
 
„Meg tudom bocsátani Istennek, hogy nem olyan vagyok, mint szeretném.  
Meg tudom bocsátani magamnak, hogy olyan vagyok, amilyennek nem 
szeretnék lenni.  
És meg tudom bocsátani másoknak, hogy ők olyanok, amilyenek! Ez a 
TISZTÍTÓHELY!” 
 
A Földön a jogi igazság rendjének körülményei között élünk, de belülről az 
irgalom rendjét kell hordoznunk magunkban. A földön ezt kell megvalósítanunk 
kifelé is, bármi is legyen ennek a következménye önmagunkra nézve. Ez nem 
könnyű, de ne felejtsük: Isten plusz egy fő abszolút többség.  
 
Üdvösséget csak akkor remélhetünk, ha újjászületve kiléptünk a jogi igazság 
rendjéből. Ha belátjuk, hogy csak az irgalom rendjében érdemes élni! Ezért 
mondta ki egyértelműen Jézus, hogy 'Irgalmasságot akarok’ (Máté 9; 13)!   
 
Említettem már, hogy ne csak mi adjuk át magunkat Jézusnak, hanem 
engedjük, hogy Ő is át tudja adni magát nekünk! Ezt akkor tesszük meg, ha 
elfogadjuk, hogy Ő szeret minket, ha elfogadjuk, hogy Ő bennünk él, ha 
elfogadjuk, hogy nem létezik jóvátehetetlen cselekedet, mert Ő a szeretet 
körén belül mindenható.  
 
Óriási gyógyerő az irgalom világa! Csak szívünkkel, lelkünkkel higgyük el, hogy 
Jézus valóban minden gonoszságunkat megbocsátja, nemlétezővé teszi. Ennek 
következtében igazán új életet nyerünk, és képesek leszünk arra is, hogy 
Istenünk újjáteremtő erejét közvetítjük olyankor, amikor mi tudunk 
megbocsátani szívből másoknak. De meg kell tanulnunk magunknak is 
megbocsátani! 
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Életproblémáinkat csak az irgalomnak abban a rendjében tudjuk megoldani, 
amelyben a szeretet igazságban, az igazság pedig szeretetben nyilvánul meg. 
Az irgalom rendjének ezek megmásíthatatlan törvényei. 
 
Azért kellett eddig újra leszületnünk a földre, többnyire az általunk kiválasztott 
körülményeink közé, hogy a szeretetünk igazságban nyilvánulhasson meg (ez a 
karmánk). A szeretetünk pedig csak akkor nyilvánulhat meg igazságban, ha az a 
valóság, a realitások talaján áll. (Más szóval: jelen életünkben a szeretetünk 
akkor nyilvánulhat meg igazságban, ha korábban elkövetett 
szeretetlenségeinket korrigálhatjuk, letörleszthetjük a jelenben.)  
 
Miután pedig számlánkat irgalmas szeretetünkkel kiegyenlítettük a Földön, az 
igazság úgy nyilvánul meg szeretetben, hogy Jézus a szerető szívére ölel, és 
zavartalan boldogság vár ránk! Ehhez jelen életünk realitásait, tehát a valóságot 
arra kell felhasználnunk, hogy a Jézus által elmondott és elénk élt jót akarjuk 
egymásnak.  
 
Csak az irgalom rendjében lehetséges a szívbéke, ami a boldogság statikus 
meghatározása!  Csak az irgalom rendjében élhetjük meg a hazataláltság 
őrömét, ami a boldogság dinamikus meghatározása.  
Aki az irgalom rendjében él, az jézusi közösségében arra törekszik, hogy a 
különbözőségek dinamikus harmóniáját segítse elő, ami a boldogság közösségi 
meghatározása!   
 
Senki számára nem lehet tehát más boldogító ÚT, mint Jézus. Ez az ÚT a 
megbocsátásnak, nemártásnak, és bölcs segítésnek az életformája.  
 
Ezt az életformát egyaránt vállalni kell ésszel és szívvel.  Az ésszel vállalni két 
dolgot jelent. 
 

Egyrészt azt jelenti, hogy mindenkinek jól felfogott érdeke az eddig 
felvázolt életforma, mert csak ez nyitja meg szívünket Jézus békéjének, vagyis a 
boldogságnak a befogadására!  

 
Másrészt azt jelenti, hogy magunkkal szemben lehetünk igazságosak! 

Ilyenkor gyakran jusson eszünkbe, hogy Isten hányszor bocsátott meg már 
nekünk, hányszor segített ki nehéz helyzetekből, hányszor éreztük, hogy Nélküle 
már sehol sem lennénk!  
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      Azt, hogy szívvel is vállalni kell ezt az életformát, azt jelenti, hogy másokkal 
szemben feltétlenül IRGALMASNAK kell lennünk! Nekünk kell másoknak 
bemutatnunk az irgalom rendjét! 
 
Hogy az ördög sokszor mivel támadja az irgalom rendjében élőt, Feri bácsi 
2000. 09. 21-i tanításából idézek (98. hangfelvétel):  
 
Az igazság rendjében élő ember áldozatbemutatással akarja engesztelni Istent. 

Mint tudjátok, Jézus viszont ezt mondja: ’Nem áldozatokat akarok, hanem 

irgalmasságot.’ (Mt 9,13) Az ördög ezt is meglovagolja: ’Légy annyira irgalmas, 

hogy ezáltal már bűnrészes is vagy.’ – Nem ez az Irgalom!  

 

Idézek erre egy konkrét példát a 31. kötet 3219. leveléből: 

 

ZAVART OKOZ EGY NAGYON ALÁZATOS EMBER 

Kérdező: Zavar támadt a csoportunkban. 

 

Én, Jézus, ugyanaz vagyok tegnap, ma és holnap! Én, Jézus, megismerhető 
vagyok evangéliumaimon keresztül, és minden olyan íráson, kijelentésen 
keresztül, amely szinkronban van ezekkel.  

Ne higgyetek az alázatoskodóknak! Ne higgyetek azoknak, akik 
kijelentéseiket, tanításukat nem képesek egyértelműen alátámasztani az 
evangéliumaimban megtalálható kijelentéseimmel! Mérhetetlen sok a kókler, 
akik a Megtévesztő hatása alatt, a különböző egyházak hibáinak 
bizonygatásával akarják saját igazukat rátok tukmálni.! Ne higgyetek a 
rendbontóknak, bármilyen szép szavakkal is akarnak elbódítani benneteket! 
 Az általad említett személyhez Nekem, Jézusnak, semmi közöm nincsen! 
Nem szeretetlenség részetekről az, ha az eltávozást javasoljátok neki. Neki kell 
megtérnie, és nem nektek! Ha ezt nem érti meg, akkor határoljátok el 
magatokat tőle, mert fejlődésetek csak Bennem, Jézusban, tud megfelelően 
érvényre jutni, és nem úgy, ahogy ő mondja, hanem úgy, ahogy Én, Jézus, az 
evangéliumaimban már elmondom nektek! Én, Jézus, mint előbb már leírattam, 
evangéliumaim alapján egyértelművé tettem Magamat közöttetek! 
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

 

Ebből a levélből kitűnik, hogy ha nem javasolják az illetőnek az eltávozást, vagy 

nem határolódnak el tőle, a közösség tagjai bűnrészessé válnak, mert 

fejlődésük nem tud érvényre jutni Jézusban. 
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Visszatérve Feri bácsihoz, a következőt is ő mondta: 

 

Mindenki tudja, hogy nem-ártani, megbocsátani és segíteni jó. Az ördög viszont 

hat a fantáziára és megmutatja, hogy aki soha nem árt, az kiszolgáltatott és 

utolsó lesz, aki mindig megbocsát, azt hülyének fogják nézni, aki pedig mindig 

segít, azt ki fogják használni. 

 
Említettem, hogy az irgalom rendje a TISZTULÁS RENDJE is. Mit jelent ez? 
  
Ez annak az átélését jelenti, hogy nemcsak másnak, de magunknak is kötelező 
megbocsátanunk. Ha erre nem vagyunk képesek, akkor nem tisztulunk, akkor 
önmagunk felé a jogi igazság rendjében élünk. 

A TANULÁSRÓL 

Az irgalom rendjét egész életünkön át tanulni kell, és egyre mélyebb látásra 
szert téve törekednünk kell életünk minden percében alkalmazni mások és 
önmagunk felé. Nem véletlen, hogy első kötelékünk így szól: Tagjaink vállalják 
az állapotszerű tanulást legalább napi 15-30 percben. Közösségünk tagjai soha 
nem mondanak le az evangéliumok és az ezt kibontó Hang-könyvek rendszeres 
tanulásáról, ezeket nem cserélik le más tanításokra. Ezek ugyanis Szent 
Könyvek, amelyek az emberiség legmagasabb szintű erkölcsi tanításait 
tartalmazzák. Újjászületésünhöz vezetnek, ami végleges boldog otthonunkba, a 
Mennyországba való hazatérésünkhöz szükséges. 

AZ IRGALOM RENDJE FÖLDI FELVÁLLALÁSNAK KÖVETKEZMÉNYEI  
 
Hűségesek kell maradnunk Jézushoz, mint ÚT-hoz, a nem-ártás, megbocsátás és 
segítés szent háromságában annak ellenére, hogy tudjuk: ennek 
következménye a kicsiség, kiszolgáltatottság és szegénység KÖZEGÉNEK 
felvállalása. (vö: 4/339) Olyan kicsiségről, illetve alulértékeltségről van szó, 
amelyet méltán mondhatunk méltánytalannak. Olyan kiszolgáltatottságról van 
szó, amely biztonságunkat nem a mulandó emberi ígéretekre alapozza. Olyan 
szegénységről van szó, amely azért tudhatja magát gazdagnak, mert mindig a 
szegényebbeket tartja szem előtt. (vö. 4/339) 
 
Szegénységünk mindemellett nem a nélkülözéssel azonos, hanem egy bizonyos 
nemtörődömséggel azokat az anyagi javakat illetően, amelyek a napi 
szükségleteink szempontjából rendelkezésünkre állnak. Nem hanyagságról van 
itt szó, hanem arról, hogy az így felszabadult idő- és erőenergiát - képességeink 
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és lehetőségeink összehangolásával - jobban fel tudjuk használni a szeretni 
tanítás érdekében! (vö: 19/1821)   
 
A kiszolgáltatottságunk - ahogy a Hang mondja - olyan, mint a rét virága. 
Kiszolgáltatott viharnak és napsugárnak egyaránt. Ha öntudatra ébredne, akkor 
sem tenne semmit, hogy változtasson a helyzetén, mert tudná, hogy sem a 
viharról, sem a napsugárról nem neki kell gondoskodnia. Ez a féle 
kiszolgáltatottság az élő hitre alapoz, akiben pedig él a hit, abban él a bizalom 
is! 
 
A MEGBOCSÁTÁSRÓL 
 
Az irgalom rendjének egyik alappillére a Földön a bocsánatkérés és a 
megbocsátás, amelyek a mennyország előízét éreztetik meg azokkal, akik 
ezeket megteszik.  
 
A megbocsátást sokan tévesen értelmezik:  
 

 Van, aki azt gondolja, hogy ez egyenlő a felejtéssel, ami nem igaz. 
 

 Mások szerint a megbocsátás attól függ, hogy a másik megbánta-e 
szeretetlenségeit, ez sem igaz. 

 

 Van, aki szerint a megbocsátás annak az érdeke, aki a szeretetlenséget 
elkövette. Ez sem igaz. 

 

 Mások szerint a megbocsátás egyenlő a másik fél feltétel nélküli 
visszafogadásával. Ez sem igaz. 

 
A megbocsátás helyes értelmezése: 
 
Meg kell tudnunk érteni azt, aki megbántott. Ez nagyon fontos! Nem helyeselni 
a tettét, de megérteni. A megértés nem azonos a helyesléssel, de 
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy szeretni tudjuk azokat, akik bántottak, illetve 
nehézzé tették életünket. A megértés után már pszichikailag képesek leszünk 
megbocsátani. Megértés nélkül viszont a megbocsátás csupán üres frázis 
marad. A megbocsátás megértés nélkül: fából vaskarika. A sátánt is meg lehet 
érteni.  Természetesen senkinek sem szabad igazat adni, semmi olyat nem 
szabad helyeselni, ami helytelen. (vö. 3/212) 
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A megbocsátás nem függ attól, hogy akinek mi megbocsátunk, az megbánta 
vagy nem bánta meg tettét. A megbocsátás nem az ő érdekében történik, 
hanem a mi érdekünkben! Nekünk lesz ugyanis ezáltal szívbékénk! 
Megbocsátani annyit jelent, mint tanúságot tenni az irgalom rendje mellett! 
Megbocsátani annyit jelent, mint elfogadni magunk számára azt, hogy jobb 
szeretni, mint nem szeretni!   
 
Ennek kapcsán is idézek Feri bácsitól. Ezt mondta egyik csütörtöki 
összejövetelünkön:  
 
„Jézus nem úgy tanított imádkozni minket, hogy: ’Bocsásd meg vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, ha tőlünk bocsánatot 
kérnek.’ – Kérnek, nem kérnek, megbocsátok neki(k). (107. hangfelvétel - 
2000.11.30.) 
 
A megbocsátás nem azonos a visszafogadással sem. Megbocsátani mindig kell, 
de a visszafogadást csak feltételekkel vállalhatjuk!  (vö. 15/447) 
Mindenkinek mindig meg kell tudnunk bocsátani, hogy jól tudjunk aludni. De 
visszafogadni, és a régi kapcsolatot újra átélni csak akkor lehet, ha az, aki 
bántott, ezt megbánta, és jelei vannak annak, hogy szeretni akar úgy, ahogy 
Jézus szeret!   
A visszafogadásnak tehát feltételei vannak! A megbocsátásnak azonban 
nincsenek feltételei! (vö. 15/449) 
 
A megbocsátás nem egyenlő az elfelejtéssel sem. Aki elfelejtésre törekszik, az 
menekül és elfojtani igyekszik valós vagy vélt sebeit. Mint mondtam, a 
megbocsátás MAGJA a megértés. (vö. 3/212) 
 
A mindenkori megbocsátás nem azoknak jár, akik csupán ígérgetnek, hanem 
azoknak, akik alá is tudják támasztani további magatartásukkal azt, hogy 
ígéretük komoly. Csak annak komoly az ígérete, illetve megjavulási szándéka, 
aki kívánja, sőt követeli is, hogy ígéretének a megvalósítását kérjék tőle 
számon! (vö. 6/460) 
 
Állapotszerű megbocsátásban kell élnie annak, aki nyugodt szívvel akar aludni! 
Aki arra vigyáz, hogy okos és óvatos legyen, annak nem kell tartania attól, hogy 
kihasználják, ha mindig és mindenkinek megbocsát. A megbocsátás nem jelenti 
azt, hogy bizalmasak legyünk olyanokkal szemben, akikben nem lehet megbízni!  
A megbocsátás annyit jelent, hogy lemondunk arról, hogy büntető ítéletet 
mondjunk azzal szemben, aki megbántott minket, és szerintünk megérdemelné, 
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hogy megbüntessük őt ezért. Megbocsátás csak akkor helyes, ha Jézusra bízzuk 
az ügyét! (vö. 19/1836) 
 
A megbocsátás az üdvözülésünk egyik legfontosabb feltétele!  
 
AZ EMPÁTIA   
 
Nagyon fontos az empátia a megbocsátásnál is, és minden más helyzetben. 
Próbáljuk meg mindig a másik helyzetébe magunkat beleképzelni, beleélni. 
Tudnunk kell: aki túlságosan beágyazta magát az igazság rendjébe, ez 
akadályozza nála a kellő empátia kifejlődését. Pedig mások megértése nélkül 
senki nem tud a Földön fölszabadultan szeretni. 
 
A LÉGKÖR HATÁSA A LELKI FEJLŐDÉSRE 
 
Röviden erről is szólok: a Lélek fejlődése szempontjából döntő kérdés a 
LÉGKÖR. A lélek fejlődését az irgalom rendje, a helyes szeretet légköre tudja 
biztosítani, és nem az igazság rendje. 
 
GYEREKEKKEL VALÓ FOGLALKOZÁS AZ IRGALOM RENDJÉBEN 
 
Erről csupán annyit, hogy a gyerekeknek nem a fejüket kell tömni ismeretekkel, 
hanem a szívüket kell irgalomra, segítésre hangolni. (E téren a Hang szerint 
nagyon sokat segíthet egy hithű nagymama!)   
 
CSALÁDI ÉLET AZ IRGALOM RENDJÉBEN 
 
A párkapcsolat, a házasság, illetve a család kiváló lehetőségeket kínál az 
alkalmazkodás művészetének elsajátítására. 
 
Családi viharok csak az IGAZSÁG rendjében törhetnek ki. Az irgalom rendje nem 
ismer ilyen viharokat! Mindaddig, amíg nem az igazságunkat akarjuk 
védelmezni, hanem irgalmasságot akarunk gyakorolni, mi nem lehetünk okai 
semmiféle családi viharnak! 
 
Egy konkrét példa egy Hang levélből (34/3498) családi probléma 
megoldására: 
 
„Kérdező: Férjem mindig ellenkezik velem. Makacs. Miért? 
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Föltételezve, hogy valóban mindig ellenkezik veled férjed, akkor neked nagyon 
könnyű a saját véleményedet megvalósítani, mivel nem kell tenned mást, csak 
mindig az ellenkezőjét mondd, mint amit gondolsz, s akkor férjed pontosan azt 
fogja akarni, amit te gondolsz, vagyis azt, amit te akarsz. 
 Valószínű, hogy nem így áll a dolog. Valószínű, hogy férjed eddig azt 
tanulta, hogy te azt akarod, hogy mindig neked legyen igazad. Valószínű, hogy a 
legnagyobb baj az, hogy egyikőtök sem akarja azt belátni, hogy mindig 
mindenkinek mindenben bizonyos értelemben igaza van. 
 Ha te azt mondanád férjednek: ’Valóban, a te szempontodból neked van 
igazad! Bocsásd meg, hogy én csak a saját szempontomat vettem figyelembe’. 
Ha így tennél, akkor valószínű, hogy csökkenne közöttetek a feszültség. 
 Hidd el: mindig mindenkinek mindenben bizonyos értelemben igaza van! 
Én, Jézus, nem olyan igazságról tettem tanúságot, amely kikezdhető lehetne.  

Én, Jézus, az egyetlen erkölcsi igazságot hirdettem nektek és éltem elétek! 
Ez pedig így szól: Szeressétek egymást úgy, amint Én szerettelek benneteket!  
Én, Jézus, pedig úgy szerettelek benneteket, hogy törekedtem megvilágítani azt 
az irgalom rendjét, amely az Én elgondolásom szerinti alkalmazkodás 
művészetét kívánja tőletek. Erre kell törekedned!” 
 
AZ ÍTÉLET AZ IRGALOM RENDJÉBEN 
 
Az irgalom rendjében nincs ítélet. Ne ítélj! – mondja Jézus. 
 
Azért ne ítéljünk, mert senkiről nem tudjuk, hogy mit örökölt, milyen hatások 
érték eddigi életében, és azt sem tudjuk, hogy eddig hogyan működött együtt 
az isteni kegyelemmel. Ha e három közül csak egyet is nem tudunk, már nem 
mondhatunk senkiről igazságos bírói ítéletet. A valóság az, hogy a három közül 
egyiket sem tudjuk.  
De még ha tudnánk is, akkor is tudnunk kéne, hogy nem az igazság rendjében, 
hanem az irgalom rendjében tudjuk csak igazolnunk azt, hogy szívünkben Jézus 
szeretete él! (vö. 34/3514) 
Röviden tehát: senkinek sincs joga megítélni eleveneket és holtakat! 
 
BÁNTÁS, VISSZABÁNTÁS 
 
Ha valakit, vagy valakiket figyelmeztetni kell valamire, akkor ezt meg lehet tenni 
bántó módon, vagy irgalmas szeretettel. Nagyon oda kell figyelni erre, mert 
előbbinek romboló, utóbbinak építő hatása lehet. 
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Azon ne csodálkozzunk, ha minket bántanak. Csak arra ügyeljünk, hogy mi ne 
vegyük át a stílusukat. A szeretet mindig kötelez! Aki az irgalom rendjét 
választotta, tehát nem az igazság rendjében él, az tapasztalni fogja, hogy a 
környezete nehezen viseli el őt. Tudnunk kell, hogy ez Jézus igája bennünk, ami 
békét tud teremteni irgalmas szívünkben. 
 
Legyünk nyugodtak! Ne emberektől várjunk visszaigazolást a szeretetünkre. 
Készüljünk fel arra, hogy amit szeretetből teszünk, azért nem szoktak 
megjutalmazni a Földön.  
 
Ennek kapcsán szeretném idézni Teréz Anya egyik versét, a címe: 
 
Nem fontos...  
 
Az ember érthetetlen, 
logikátlan és önző. 
NEM FONTOS, 
SZERESD ŐT! 
 
Ha jót teszel, 
önös céljaidnak tudják be. 
NEM FONTOS, 
TÉGY JÓT! 
 
Ha megvalósítod céljaidat, 
hamis barátokra és őszinte ellenségekre lelsz. 
NEM FONTOS, 
VALÓSÍTSD MEG CÉLJAIDAT! 
 
A jót, amit ma teszel, 
holnapra elfelejtik. 
NEM FONTOS, 
TÉGY JÓT! 
 
A tisztesség és az őszinteség 
sebezhetővé tesz. 
NEM FONTOS, 
LÉGY ŐSZINTE ÉS TISZTESSÉGES! 
 
Amit évekig építettél, 
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egy perc alatt romokba dőlhet. 
NEM FONTOS, 
ALKOSS! 
 
Pórul járhatsz, 
ha segítesz az embereknek. 
NEM FONTOS, 
SEGÍTS NEKIK! 
 
A legjobbat adod magadból, 
és verés a köszönet. 
NEM FONTOS, 
ADD MAGADBÓL A LEGJOBBAT! 
 
Ha bántanak minket, nekünk arról kell tanúságot tennünk, hogy mi a 
reakcióinkkal nem vállaljuk az igazság rendjének bemutatását. Számunkra nincs 
igazság rendje. Számunkra csak erkölcsi IGAZSÁG van, részünkről csak irgalom 
rendje van, ami Jézus jelenléte bennünk.  
 
Amikor egyébként az emberek bántják egymást, ezt soha nem azért teszik, 
mert kétségbe vonnák, hogy jónak kell lenni. Legtöbbször azért teszik ezt, mert 
igazukat érzik olyasmiben, amiben a Földön teljes igazságra eljutni nem lehet. 
Ne feledjük, hogy az erkölcsi területen kívül tükör által homályban látunk. A 
földi embernek csak az erkölcsi élet területén van lehetősége arra, hogy 
felismerje azt, hogy mi jó és mi az, ami nem jó. (vö. 9/734.) 
  
A bántások elkerülése végett gondoljunk arra, hogy minden ember Jézus 
gyermeke, ők pedig nekünk a testvéreink, és így bennük is Jézus él. Ha ez 
tudatosítjuk magunkban, akkor rájöhetünk, hogy Jézust bántjuk akkor, amikor 
másokban hibákat keresünk.   
 
Figyeljünk továbbá állapotszerűen és tudatosan lelkiismeretünkre, és ekkor 
meg fogjuk hallani Jézus hangját, még mielőtt bántóan szólnánk a másikhoz. 
Mottónk az legyen, hogy ne bánts, csak szeress! Nem baj az, ha ezért nem 
adnak nekünk igazat.   
 
Földi életünk nagyon rövid. Kár arra vesztegetnünk az időt, hogy ki a hibás, és 
hogy ki mit érdemel, mert halálunk óráján ez nem fogja megnyugtatni a 
szívünket. Mi akkor teszünk jót magunkkal, ha szívünkben az irgalom és a 
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türelem otthonra talál. Jézus az IGAZSÁG, ezért az ilyen kérdések rendezését 
bízzuk Rá, Akiben még soha nem csalódott senki. 
 
Számunkra bőven elég feladat az, hogy saját szemünkben lássuk meg a 
gerendát.  
 
MÁSOKÉRT ÉLÉS, SEGÍTÉS A RÁSZORULÓKON 

A rászorulókon való segítés az irgalom rendjében élő ember alapvető 

természete. Rászorulókon segíteni nem csak anyagi, hanem szellemi és lelki 

értelemben is lehet. 

Van szolgáló és ráfigyelő szeretet. Jézus lényeges különbséget tesz a kettő 
között Lukács evangéliuma 10. részének 38-42. fejezetében. Ezt a részt idézem 
VIDA fordításából: 
 
Lukács10.38. … Jézus betért egy faluba, és egy Márta nevű asszony fogadta a 
házába  
Lukács10.39. ennek volt egy testvére, akit Máriának hívtak, aki odaült az Úr 
lábaihoz, hallgatta a szavát. 
Lukács10.40. Márta pedig sürgött-forgott a sok felszolgálásban (Csiha Lajos: 
sokfelé húzta szolgálata),majd egyszer csak eléje állt és ezt mondta: Uram, 
azzal nem törődsz, hogy a testvérem magamra hagyott (egyedül hagyott) 
engem a felszolgálásban ? Mondd neki, hogy segítsen nekem. 
Lukács10.41. válaszul pedig ezt mondta neki az Úr: Márta, Márta, sokat 
aggódsz (tépelődsz) és töröd magad, 
Lukács10.42. pedig kevésre van szükség, vagy csak egyre, és Mária a jó részt 

választotta, amit nem vesznek el tőle soha. 

Az anyagi támogatást illetően azt hangsúlyozom ki nagyon, hogy ez nem 
nélkülözheti a bölcsességet, mert az anyagi támogatás bölcsesség nélkül ártás is 
lehet, nem pedig szeretet. Ha bölcsesség nélkül támogatunk valakit anyagilag, 
akkor erősíthetjük, fenntarthatjuk benne a rosszat, így az úgynevezett „anyagi 
segítségünkkel” épp mi akadályozhatjuk az érintett szellemi, lelki fejlődését. 
Egy ilyen „segítség” abból is fakadhat, hogy kihasználnak minket. 
 
MÁSOK ELFOGADÁSA OLYANNAK, AMILYENEK 
 
Aki elfogadja Jézust, annak feltétlenül el kell fogadnia önmagát is olyannak, 
amilyen. Az ilyen ember joggal bízik abban, hogy Jézus képes olyanná tenni őt, 
amilyenné lenni szeretne. Sőt! Aki valóban elfogadja így önmagát, az el tudja 
fogadni embertársait is - DE NEM A BŰNÖS CSELEKEDETEIT - olyannak 
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amilyenek. Tudja ugyanis, hogy az istenszeretőknek minden a javára válik, tehát 
ő mindenképpen csak jól járhat ezáltal!  
 
A VITÁRÓL 
 
Ha vitaképesek szeretnénk lenni, akkor ehhez először rendet kell teremtenünk 

a fejünkben! Az embereknek általában nincs rend a fejében. Ezért nem is 

érdemes olyan emberrel vitatkozni, aki nem tudja pontosan meghatározni 

azokat a fogalmakat, amelyeket a beszédében használ.   

Nekünk – irgalom rendjében élőknek - arra kell törekednünk, hogy világos 
fogalmaink legyenek. Ha valamit képviselni akarunk, akkor azzal tisztában kell 
lennünk annyira, hogy nézetünket – soha nem minősítéssel, hanem értelmes 
érvekkel - meg is tudjuk indokolni.  
Nem gyávaság, hanem szellemi rendetlenség az, ha ezt valaki nem tudja 
megtenni. Ha pedig valaki cáfolni tud minket jézusra hivatkozva, akkor neki van 
igaza. Ha ezt beismerjük, az nem szégyen, hanem pozitívum, mert helyes 
alapalázatról teszünk tanúbizonyságot.   
 
Aki a kijelentéseihez hangzatosan, megrögzötten ragaszkodik, miközben a 
másik érveire nem figyel, meg sem hallja a másik éveit, tehát el sem 
gondolkodhat ezeken, az általában nem állhatatos, hanem lemerevült a 
gondolkodásában. Ez pedig képtelenné teszi arra, hogy lelkileg szellemileg, 
fejlődni tudjon. (vö. 8/651) 
 
Aki az irgalom rendjében él, annak tudnia kell, hogy teljesen mindegy az, hogy 
igaza van vagy sem. Ha el kell mondania véleményét, Jézusra hivatkozva érvel, 
de tudomásul veszi, ha nem értenek vele egyet. Soha nem bonyolódik erkölcsi 
téren végelláthatatlan, állandóan visszatérő vitákba, csak azért, hogy neki 
legyen igaza. Ha valaki addigi szellemi ismereteit mindig csak álláspontja 
hangsúlyozására és megvédésére használja, akkor azon túl, hogy lezárt és így 
nincs az alapalázat birtokában, mint említettem már, lelkileg nem tud fejlődni. 
Mindemellett az igazság rendjének boldogtalan légkörét teremti meg 
közösségünkben, nem pedig az égi békét.  
 
Itt jegyzem meg még: Ha egyszer valaki ki akar valamit magyarázni, akkor 
mindig megtalálja a módját… Erre maga Feri bácsi hívta fel figyelmünket egyik 
csütörtöki kiscsoportos összejövetelünkön. 
 
 
 



16 

 

ELLENSÉGSZERETET 
 
Az irgalom rendjének központi eleme, Jézus tanításának a lényege az ellenség 
szeretése. 
Azért kellett a Földre leszületnünk, hogy megtanuljuk szeretni azt is, aki minket 
nem szeret! (vö. 30/3042.) 
 
Áldani átkozóinkat, jót tenni azokkal, akik rosszat tesznek nekünk – ez ennek a 
lényege.  Mennyei Atyánk stílusát kell tehát megélni, Aki felkelti Napját jókra és 
gonoszokra, esőt ad az igazaknak és a hamisaknak egyaránt. (vö. 12/1056)  
 
Az ellenségszeretet megvalósítása igencsak nehéz, ha nem vagyunk tisztában a 
szeretet fogalmával. Tudnunk kell, hogy a szeretet nem érzelem, hanem akarati 
aktus, tehát szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Azt a jót akarni másiknak, 
amit az Isten akar neki. Ezt a jót mindenkinek lehet akarni, annak is, aki bántott 
minket, vagy éppen csak unszimpatikus! 
 
Miért jó az ellenségszeretet?  
 
Azért jó, mert aki nem tudja szeretni az ellenségét, tehát nem tud neki jót 
akarni, nem tud neki megbocsátani, az saját magát teszi boldogtalanná. Azért 
teszi saját magát boldogtalanná, mert egy emberben a szívbéke és a gyűlölet 
képtelen együtt jelen lenni.  
Aki tehát nem tudja szeretni az ellenségét, az épp az ellensége kívánságát 
valósítja meg önmagán, mivel árt önmagának!  
Aki ezt nem hiszi el, az a saját életében fogja azt megtapasztalni, hogy 
gyűlölettel a szívben nem lehet nyugodtan aludni!  
Aki mérges, az azért mérges, mert mérget hord magában. Aki pedig mérget 
hord magában, az egyértelműen árt önmagának. A méreg pedig legjobb 
esetben is csak bódítani képes, de boldogítani soha!  
Ne feledjük el, hogy az önszeretet csúcsérték és ez ellen – vagyis magunk ellen - 
vétünk, ha nem szeretjük ellenségeinket. (Máté 22;39)! (vö. 16/1528) 
 
Aki rosszat akar nekünk, azt azért lehet szeretni, mert, ahogy már említettem, 
az istenszeretőnek minden javára válik. Tehát az a rossz is, amit más akar 
nekünk.    
 
Aki pedig nekünk rosszat akar, illetve, ha valaki velünk szemben szeretetlen, 
akkor ezzel az illető egyedül és kizárólag csak önmagának árt!   
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Összefoglalva: Mindenkinek saját jól felfogott érdeke, hogy szeresse 
ellenségeit, mivel ezek az ellenségek csak gondolják, hogy árthatnak az 
istenszeretőnek, de a valóságban csak önmaguknak tudnak ártani. Jézusnak 
sem ártottak azok, akik Őt keresztre feszítették, csak önmaguknak. Ezért tudta 
őket is szeretni! 
 
Pontosan azzal tudja kimutatni valaki, hogy Jézushoz tartozik, hogy akkor is jót 
tud akarni másoknak - vagyis képes azt szándékolni másoknak, amit Isten - 
amikor mások rosszat akarnak neki, rosszindulatúak vele szemben. 
 
Az ellenségszeretést szinte egyik egyház sem hirdeti egyértelműen. Van, 
amelyik hirdeti, de az valami mást hagy el abból, amit Jézus hirdetett, illetve, 
olyasmit tesz hozzá, amit Jézus soha nem hirdetett. Ilyen pl. a feltétel nélküli 
engedelmeskedtetés. (vö.: 37/3975) 
 
ERÉNY-E AZ ENGEDELMESSÉG? (Ez Bulányi Gyuri bácsi egyik könyvének a 
címe.) 
 
A válasz erre az, hogy az engedelmesség nem fér össze az irgalom rendjével. 
Azért nem, mert félreteszi az értemet. 
Nekünk az értelmet nagyon is felhasználó irgalom rendjére kell helyeznünk a 
hangsúlyt az igazság rendjével szemben. 
 
Feri bácsi ezzel kapcsolatban így fogalmazott:  
 
Az engedelmeskedtetés jellemromboló, mert törtetőnek neveli az embert, 
miközben Jézus pont az ellenkezőjét tanítja. Légy az utolsó! (73. hangfelvétel - 
2000.02.03.) 
 
AKI ALATTVALÓKAT TART, NEM TUD MEGJAVULNI 
 
Szellemi lény kívülről nem javítható meg, csak belülről! Ez a kérdés többek 
között összefügg az alá-fölé rendeltség részeként megnyilvánuló 
uralomvággyal. Ugyanis mindaddig, amíg valaki képes alattvalókat biztosítani 
magának, nem ébredhet rá belülről, hogy tévúton jár. Az ilyen embernek 
eszébe sem jut az, hogy a környezetét tükörnek tekintse. 
Csak ha valaki ráébred arra, hogy az irgalom rendjében nincs alá-fölé rendelés, 
nincs másikon való uralkodás, csak egyenrangú testvéri kapcsolat, akkor van 
reménye arra, hogy megtérjen.  
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FELNŐTT EMBERNEK CSAK AKKOR ADJ TANÁCSOT, HA KÉRI 
 
Az irgalom rendjének alapelve az is, hogy felnőtt embernek csak akkor adjunk 
tanácsot, ha kéri. Kivétel ez alól, ha mulasztással vétkeznénk, vagy bűnrészesek 
lennénk. Ha ezeken túl felnőtt embernek tanácsot adunk, akkor valójában 
uralkodni akarunk a másikon, illetve túllépjük szabadságkörét, ha ez tudatlan is. 
 
A tanácsadás és figyelmeztetés azonban más, tehát nem azonos fogalom. Ha 
úgy ítéljük meg, hogy bűnrészesek leszünk, ha nem figyelmeztetünk valakit 
kellő időben és kellő módon, akkor figyelmeztetnünk kell az illetőt. De nem 
azért, hogy hallgasson ránk, hanem azért, mert mulasztással vétkeznénk, ha ezt 
nem tennénk meg. 
 
Éppen ezért, csak azt kell figyelmeztetni, akiről egyértelmű az, hogy 
tudatlanságban van.   
Akiről feltételezhető, hogy tud helytelen magatartásáról, azt nem kell 
figyelmeztetni. Mindenki önmagáért felel! Felnőttek között feltétlenül igaz az, 
hogy nincs erkölcsi nevelés, csak erkölcsi önnevelés van! 
 
„A kérés nélküli, legjobbnak tűnő tanács is gyakran többet árt, mint használ!” 
(vö. 21/2070) 
 
DICSŐÍTŐ ÉS HÁLAADÓ IMA AZ IRGALOM RENDJÉBEN 
 
A dicsőítő ima előszobája a hálaadó imának. A dicsőítő ima Jézus mindenkire 
kiterjedő általános szeretetének felismerését zengi, míg a hálaadó ima a 
hálálkodó személy által felismert, önmagára szabott, Jézus jóságáról tesz 
tanúságot. Mindenképpen igaz, hogy a dicsőítő és hálaadó imára nekünk olyan 
nagy szükségünk van, mint a testnek a levegőre. Nem lehet eléggé 
hangsúlyozni, hogy mennyire nagy szükségünk van rá! A 
gondolkodásátalakításon túl ezen áll, vagy bukik a boldogságunk! 
 
A dicsőítő ima gyógyító terápia, ami olyan szemeket fog nyitni számunkra, 
amelyekkel többet és boldogítóbbat fogunk látni magunkban és magunk körül 
egyaránt, mint amit eddig láttunk. 
 
Nagyon meg kell tanulnunk a hálaadó imákat is! Mindenért hálát adni akkor is, 
ha nem értjük, hogy ez mire jó. A hálaadó ima által egyre jobban át tudjuk 
érezni és meg tudjuk érteni, hogy mennyire szeret minket az Isten. Ez óriási 
erőforrás számunkra. A hálaadó ima a szívünkkel való látásunkat erősíti! A 
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hálaadó ima által leszünk képesek rálátni azokra a csodálatos kegyelmi 
értékekre, amelyekkel már eddig is elhalmozott minket Isten! Ez nyitja meg a 
szemeinket arra, hogy észrevegyük életünkben Isten végtelen nagylelkűségét, 
kifogyhatatlan adását, felülmúlhatatlan szeretetét. 
 
A hálaadó és dicsőítő ima annál értékesebb, minél inkább a HIT és nem az 
érzelem motiválja! (vö. 42/4549) 
 
A FORRÁS ÉS AZ EREDMÉNY KAPCSOLATA AZ IRGALOM RENDJÉBEN 
 
Vannak olyan terveink, amelyeket akadályozhatnak földi, sőt földön túli lények 
is. De a szeretetünket senki és semmi nem akadályozhatja, hogy kiáradjon a 
környezetünkre. 
 
Ha valakinek az a legfontosabb, hogy szíve szeretetét - tehát azt a jóakaratot, 
amely Jézus Lelkének vezetése alatt áll - ápolja és fejlessze, akkor maga a terv, 
illetve ennek a megvalósítása már nem is érdekes. Örök boldogságunk ugyanis 
nem a terveink végrehajtásától függ, hanem a szívünkből kiáradó szeretettől. 
Vagyis nem az eredmény a fontos, hanem a forrás. 
 
Itt említem meg, hogy az irgalom rendjében a cél nem szentesíti az eszközt. 
Szeretni szeretetlenül nem lehet. Ha azt gondoljuk, hogy a cél szentesíti az 
eszközt, akkor azonnal átlépünk a jogi igazság rendjébe. 
 
EGYÉNI ÖNVIZSGÁLAT 
 
Az önvizsgálat kapukat nyit meg a lelki fejlődéshez, míg ennek elmulasztása 
zárva tartja e kapukat. 
 
Személyes és közösségi önvizsgálatra is szükség van. A rendszeres személyes 
önvizsgálat naponta, az esti párbeszédimában történik, amikor azt is mérlegre 
kell tennünk, hogy azon a napon tudtunk-e az irgalom rendjében élni mások 
irányában. Ezt nevezzük szeretetelszámolásnak. De fontos a napi idő- és 
pénzelszámolás is. 
 
A gyónás is önvizsgálat, amelyre készülni kell. Elég az évi egyszeri gyónás, 
hacsak Jézus mást nem kér az érintettől, a betöltött szerepe miatt.  
Több olyan embert ismerek a közösségünkből, akik újjászületettnek tartják 
magukat, de tudom, hogy legalább 10 éve nem gyóntak. Jézus pedig a Hangban 
erőteljesen kér minket arra, hogy évi egyszer gyónjunk, mert, ahogy Ő 
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fogalmaz, a legjobb ember is beporosodik egy év alatt. Fontos, hogy a gyóntató 
ne fejmosó, hanem lábmosó legyen. 
 
KÖZÖSSÉGI ÖNVIZSGÁLAT 
 
A Hang szerint egy magát jézusi közösségnek tekintő társaság nem jézusi, vagy 
nem tisztán jézusi, ha nem állapotszerű önvizsgálatban él. Megfontolandónak 
tartom, hogy kisközösségeink és a nagyközösségünk is minden évben legalább 
egyszer tartson tudatos, és hangsúlyozottan szeretetteli önvizsgálati 
összejövetelt is azt illetően, hogy az eltelt időszakban meg tudott-e maradni 
mindig az irgalom rendjében, és e-téren kell-e pályát módosítanunk.  
 
A jogi igazság rendjének szelleme közösségünk történetében is megjelent már 
Feri bácsi távozása után az új papok vitája révén, ami megosztáshoz, 
szakadáshoz vezetett. A kitartó és makacs hangoztatása annak miséinken, hogy 
nekem van igazam, természetesen nem fért bele az irgalom rendjébe. Meg is 
lett ennek a súlyos következménye.  
 
A szakadást, a közösségből való kiválást illetően idevalónak érzem Feri bácsi 
egyik gondolatát, amit csütörtöki összejövetelünkön mondott. Ez így hangzott:  
 
„Nem otthagyni kell az egyházunkat, hanem tanúságot tenni belül! Luthernek 
sem szabadott volna kiválnia...” (56. DVD - 1999.09.30.) 
 
Nem helyes megoldások a kiválások közösségi szinten sem.  
 
Az utóbbi években, közösségeinkben néha a politikával kapcsolatos 
hozzászólásokban volt leginkább tetten érhető, hogy kilépve az irgalom 
rendjéből, ami a boldogság rendje, az igazság rendje, vagyis a boldogtalanság 
rendje felé sodródtunk úgy, hogy ez sokszor talán nem is tudatosult 
néhányunkban. 
 
Aki az irgalom rendjében él, az nem prédikál közösségünkben rendre Jézustól, 
így a Hang Jézusától eltérő saját felfogásáról mások meggyőzése érdekében – 
egyébként legtöbbször teljesen eredménytelenül. Ha pedig folyamatosan 
vitázik, harcol igaza mellett, akkor körünkből kiűzi a Szentlélek jelenlétét. Nem 
az irgalom rendjét, nem az égi békét, hanem az igazság rendjét, a 
boldogtalanság rendjét teremti meg körünkben.  
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A téma befejezéseként megemlítem, hogy a viták fenntartása mögött, amögött, 
hogy győznöm kell egy vitában, a hiúság is állhat. A már említett lemerevültség, 
lezártság mellett a hiúság is mindig az alapalázat ellen és így a lelki fejlődés 
ellen dolgozik. 
 
MÚLANDÓ ÉLET – ÖRÖK ÉLET 
 
Az irgalom rendjében élő ember nem a mulandó világra rendezi be életét, 
hanem az örök életre. A földi élet nem arra való, hogy itt végleges otthont 
építsünk ki magunknak. 
A földi élet egy kis hidacska, egy rövid kis útszakasz, amire nem érdemes nagy 
hangsúlyt tenni.  
A mi hazánk a mennyben van, a Föld nem az otthonunk. Ha ezt lelkünk 
legmélyén átéljük, akkor már itt a Földön is örömöt és békét fogunk hordani 
magunkban akkor is, ha mindenki igazságtalan lesz velünk szemben.  
 
Ha nem az a legfontosabb számunkra, hogy Jézus békéjét átvegyük, akkor 
mindig azt és azokat fogjuk figyelni, akiket okolni lehet a nyugtalanságunk 
miatt. Ekkor pedig nem is tud Jézus bennünk boldogító módon élni. Bízzunk 
ezért jobban Jézusban, aki valóban bennünk ÉL! 
 
A SZENVEDÉS ÉS AZ ÁRTATLANSÁG KAPCSOLATA AZ IRGALOM RENDJÉBEN 
 
…ha fölmerül bennünk a kérdés, hogy miért szenvednek az ártatlanok, akkor 
meg kellene látnunk azt, hogy az ellenségszeretettel együtt járó 
szenvedésünkkel igazoljuk ártatlanságunkat.  
 
A Hang felhívja a figyelmünket, hogy nem az ártatlanságunk miatt szenvedünk, 
hanem a szenvedésünk által igazoljuk az ártatlanságunkat!  
 
Jézus magáról is ezt mondja, idézem: 
 
Az Én, a te Jézusod szenvedése nem a szenvedésem okára, hanem 
következményére mutat rá: "Nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, 
hogy bemehessen dicsőségébe?" (Lk 24;26). Tehát szenvedésem által igazoltam 
ártatlanságomat, s biztosítottam ennek velejáróját, az üdvösségemet! Nálatok 
is ennek kell megtörténnie! (30/3042.) 
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Az irgalom rendjében élve tehát szenvedésünknek nem az ártatlanságunk az 
oka, hanem szenvedésünk felvállalásának következménye az ártatlanságunk. 
(Másképp: a szenvedés felvállalása az oka ártatlanságunknak.) 
 
KI MIT ÉRDEMEL? 
 
Ilyen gondolati kategória Isten országában nem létezik, hogy ki mit érdemel. 
Az ember azonban a földön általában beskatulyázza az embereket és használja 
azt a kifejezést, hogy ki mit érdemel meg. A Mennyország lakói ezt egy a 
beszűkült, földi gondolkodásnak tartják.  
 
Jézus azt mondja: „Ti soha és semmit nem érdemeltek meg! Azt, hogy ki mit 
érdemel, hogy kinek mi jár, az irgalom rendjében egyáltalán nem díjazzák. Az 
Isten országában senki sem érdemel meg semmit, senkinek sem jár semmi! 
Ugyanakkor mindenki mindent megérdemel, és mindenkinek jár minden!” (vö. 
19/1839.) 
 
AZ IRGALM RENDJÉNEK VISZONYA A POLITIKÁHOZ 
 
Elérkeztünk az egyik legérzékenyebb témához. Vitát válthat ki, amit mondok, 
de aki vitatja azt, amit mondok, az Jézussal vitatkozik, mert én azt mondom, 
amit Jézus.  
 
A politikának semmi köze az irgalom rendjéhez, a politika a jogi igazság 
törvényei szerint működik. Így fából vaskarika egy párt nevében a keresztény 
szó, vagy annak hangoztatása, hogy ők keresztény párt.  
 
Mint mondtam, az irgalom rendjének csúcsértéke az ellenségszeretet.  

És most hadd idézzem a politikáról Jézust szó szerint: „Akik Enyéim, azok 
tudják, hogy ellenségszeretettel politizálni nem lehet, ellenségszeretet nélkül 
pedig Engem képviselni nem lehet. Előbb-utóbb mindenkinek el kell döntenie, 
hogy akar-e minden áron (csak így lehet) képviselni Engem, vagy nem akar." 
(8/600) 

A politikához való viszonyunkban tehát tartsunk önvizsgálatot, hozzunk 
mielőbb helyes döntést, mert amit most Jézustól idéztem, fekete-fehér, 
egyértelmű megállapítás. 

Mindezek alapján azt mondom, hogy a Jézus tiszta tanítását képviselő Égi Béke 
a Földön közösség a közösségi összejövetelein ne politizáljon, ha az irgalom 
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rendjében szeretne maradni. Aki politizál az Égi Béke a Földön közösségben, az 
kilép az irgalom rendjéből, illetve belép a jogi igazság rendjébe, és így a 
boldogtalanság rendjét hozza be közénk. Politizálásával közösségünkből kiűzi a 
Szentszellemet. Aki ilyen irányba vinné el beszélgetéseinket, azt az 
összejövetelt vezetőnek, vagy más közösségi tagnak indokolt szeretettel 
figyelmeztetnie. Még megtért emberek is könnyen elsodródnak ezen a téren 
rossz irányba. 
 
Nézzük meg, hogy a politikával kapcsolatban milyen gondolatokat mondott Feri 
bácsi a csütörtöki tanításai során, melyekről hangfelvételeink vannak! Sorolom: 
 
A politika Jézussal nem kapcsolható össze. (141. hangfelvétel - 2001.12.13.) 

 
Jézus semmi uralkodást nem tudott/tud elfogadni, csak a szeretetszolgálatot. 

(42. hangfelvétel - 1999.05.20.) 

Ha nem ártok senkinek, a kicsiséget kell, hogy képviseljem. Ahhoz, hogy valaki 

magas pozícióba kerüljön, ott már ártani kell valakinek. (42. hangfelvétel - 

1999.05.20.) 

Fontos az erő világának elkerülése és rang nem-vállalása. (87. hangfelvétel – 
2000.05.25.) 
 
A földön szabadságból a legnagyobb rabság lett, az egyenlőségből a 

legnagyobb tagozódás, a testvériségből pedig pártok… (90. – 2000.06.15) 

Végül a GONDVISELÉSRŐL MONDOK NÉHÁNY SZÓT, MAJD ÖSSZEFOGLALOM 

AZ ELMODOTTAKAT 

Máté evangéliuma 6. fejezetében (a 25-34.rész) lényegében arról olvashatunk, 

hogy akinek van Gondviselője, annak nincs komoly gondja.  

Hadd idézzem ezzel kapcsolatban a Hang 37. kötetének 4008. levelét: 
 
„Mivel az istenszeretőnek minden a javára válik, ezért joggal élheted meg azt, 
hogy Isten a te gondviselő Istened. Tehát van Gondviselőd! Márpedig, ha 
valakinek van gondviselője, annak komoly gondja nem lehet! Csak azt kell 
elhinned, hogy többet érsz a verebeknél! Ajánlom, elmélkedd át egy kicsit a Mt. 
6.25-tól 34-ig terjedő részt.” 
 
Ugyancsak a 37. Hang kötetből, ennek 3983. leveléből idézek: 
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„…aki befogad Engem szívébe, az természetesnek fogja tartani azt, hogy ő 
többet ér a verebeknél, s így mennyei Atyám az ő Gondviselője lesz. Az logikus, 
hogy akinek van gondviselője, annak nem lehet gondja még akkor sem, ha az 
illető gondviselő, esendő ember. Hát még akkor, ha maga a mindenható Isten 
valakinek a Gondviselője. Márpedig Isten feltétlenül Gondviselője az övéinek!  
 
A gondviselés témakörét azzal az evangéliumi megállapítással fejezem be, hogy 
előbb foglalkozzunk Isten országával és annak igazságával, és akkor 
gondoskodik rólunk a Jóisten, mégpedig az aktuális kormány, vagy 
kormánypárt(ok) magatartásától függetlenül. Aki a kormánytól, 
kormánypártoktól várja a gondviselést, az nem érti, vagy nem érti jól az irgalom 
rendjét, ami nem más, mint Jézus tanítása. Aki a politikától várja élete 
megoldását, anyagi biztonságát az csak a felszínt látja, azt a látszatvilágot, 
amelyben élünk. Így pedig elégedetlenségben és nyugtalanságban fog élni, ami 
a Földön elérhető legnagyobb boldogsággal, a szívbékével nem egyeztethető 
össze. 
 
ÖSSZEFOGLALVA 
 
Az irgalom rendje és az igazság rendje olyan ellentétpár, amelyben fellelhető: 
 

1. a boldogság a boldogtalanság ellentéte, 
2. az üdvözülés és elkárhozás ellentéte, 
3. az értelmetlen és értelmes földi élet ellentéte, 
4. az ellenségszeretet, illetve az ellenség-kép megteremtésének 

ellentéte, 
5. a megbocsátás és bocsánatkérés, illetve az emberek iránti harag 

ellentéte, 
6. az újjászületett ember és világi ember ellentéte, 
7. az Istennel való együttélés és az istentelen élet ellentéte, 
8. visszanembántás és a bántás ellentéte, 
9. a ne ítélj, és a mások feletti ítélkezés ellentéte, 
10.  a szívbéke és a nyugtalan szív ellentéte, 
11. az ember és ember közötti egymás mellé rendeltség, vagy 

testvériség, valamint az ember és ember közötti alá-fölé 
rendeltség ellentéte, 

12.  az erőszakmentesség és az erőszak ellentéte, 
13.   a szabad akarat tiszteletének és gátolásának ellentéte, 
14.  a családi béke és a családi viharok ellentéte, 
15.  a háborúk és a mások békés elfogadásának ellentéte, 



25 

 

16.  a jóakarat és rosszakarat ellentéte, 
17.  a szolgálat és uralkodás ellentéte, 
18.  a szeretet és az önzés ellentéte, 
19.  az alázat és a gőg ellentéte, 
20. az empátia és az érzéketlenségek ellentéte. 

 
A lista persze ettől hosszabb, de most nem folytatom. 
 
BEFEJEZÉS 
 
Végül szeretném felhívni figyelmeteket a nyolc boldog-mondásra, ami Máté 
evangéliumának 5. részében, a 3-10. fejezetben található meg, magyarázatuk 
pedig Hang 19. kötetében. (Kiadástól függően a lektorálatlan I. 1852., vagy II. 
1863. levél, Illetve a lektorált 1847. levél) 
A magyarázatokban szereplő tulajdonságok ugyanis – pl. a szelídség, 
tisztaszívűség, vagy a békességben élők, Jézusért üldözést szenvedők, stb. - az 
irgalom rendjében élők magatartásformáit sorolja fel.  

 
Feri bácsi a csütörtöki összejövetelein elhangzott gondolataival fejezem be 
írásomat, idézem őt:  
 
„Ami a kegyelmi rendben - mint eligazító - a Szentlélek, az a földi világban a jog. 
Akkor nem kell a jogot megtartani, amikor a lelkiismeretünk mást mond. Ha 
viszont emiatt számonkérnek, akkor vállalni kell a következményeket…” (103. 
hangfelvétel - 2000.10.26.) 
 
 „Leginkább azért nem terjed a kereszténység, mert nem látszik a keresztények 
és az evilági emberek közötti különbség…” (103. hangfelvétel - 2000.10.26.) 
 
ESETÜNKBEN PEDIG NAGYON IS LÁTSZÓDJON EZ! Ennek az írásnak is ez az egyik 
célja! 
 
Akkori lelki vezetőnk nem sokkal a visszavonulása előtt közösségünket olyan 
virághoz hasonlította, melynek talaja a józan ész, napsugara pedig a Szentlélek. 
(130. hangfelvétel - 2001.09.06.)  
 
Közösségünket illetően azt kívánom, hogy ez a kijelentés a jelenünkre és a 
jövőnkre is igaz legyen! 
 
Budapest, 2019-05-12 
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A NYOLC BOLDOG-MONDÁS AZ EVANGÉLIUMOKBAN (Mt 5, 3-10) 

1. Boldogok, a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. 

2. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. 

3. Boldogok, a szelídek, mert övék lesz a föld. 

4. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. 

5. Boldogok, az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. 

6. Boldogok, a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Istent. 

7. Boldogok, a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. 

8. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek 
országa. 

A NYOLC BOLDOG-MONDÁS MAGYARÁZATA A HANGBAN 

I. 1852., vagy II. 1863. levél, Illetve a lektorált 1847. levéL 

„Lelki szegény az, aki lelkére, lelkiismeretére hallgatva szegényíti magát és nem 
az, aki valamilyen katasztrófa miatt lett szegény!" 

"E kijelentésem: ’Boldogok a lelki szegények’ azt jelenti, hogy nem azok a 
szegények boldogok, akiknek leégett a házuk, vagy elvitt mindenüket az árvíz. 
Azok sem, akiket kiraboltak, kiforgattak mindenükből, hanem azok, akik lelkükre, 
lelkiismeretükre hallgatva segítettek rászorulókat, és így szegényítették 
magukat, így lettek szegények. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha valaki a még nála is szegényebbeket 
észreveszi és segíti, az a 'lelki szegény'. Aki viszont mindig azon van, hogy 
másoknak jobban megy sorsuk, aki mindig azokra figyel, akiknek több van, mint 
neki, vágyaiban lelki gazdag, és tele van irigységgel és minden olyan szándékkal, 
hogy elvegye másoktól azt, amilyük van. 
 
A döntő tehát az, ki merre néz! Aki a nála szegényebbek felé néz, és itt most 
nemcsak anyagi szegénységről van szó, szó van a szomorúakról, a magukra 
maradottakról, és egyéb rászorulókról, aki tehát ezeket észreveszi, az azt éli meg, 
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hogy neki még mindig több lelki kincse van, mint emezeknek, és így szeretet él 
benne ezek iránt, és nem irigység. Lelki szegény tehát az, aki a szegények felé 
fordul! Aki mindig a gazdagok felé néz, annak olyan gazdagság ragad lelkéhez, 
amely lehúzza őt a pokol felé." 

Feri bácsi: A “Boldogok a lelki szegények” (Mt 5,3) magyarázata:  

Nem az a boldog, aki “bugyuta”… hanem aki lelkiismeretére hallgatva 
szegényíti önmagát. 
A lelki (melléknév) nem a szegényt (főnév) módosítja, hanem annak a módját. 

"Az a szomorú boldog, aki amiatt szomorú, hogy az emberek nem szeretik a 
SZERETETET! Tehát az, akivel Én megoszthatom az Én szomorúságomat." 

"Azok a szelídek a boldogok, akik az erő világa értékeinek (katonaság!) ellene 
mondanak! Ezek legyőzhetetlenek. Csak ők birtokolhatják a háborúság és 
gyűlölködés nélküli földet!" 

"Azok az igazságra szomjazók a boldogok, akik egyetlen erkölcsi igazságot 
ismernek és fogadnak el. Ezt pedig így hangoztatják: szeretnünk kell egymást!" 

"Azok az irgalmasok a boldogok, akik kiszakították magukat az igazság (jogi 
igazság) rendjéből, és átültetődtek az irgalom rendjébe!" 

"Azok a boldog tiszta szívűek, akik szándékukban egyértelműen döntöttek a 
nem-ártás, megbocsátás és segítő szolgálat mellett! Ezek az igazi TISZTÁNLÁTÓK! 
Ezek látnak legtöbbet az Istenből!" 

"Azok a boldog békességben élők, akikben Én otthonra találtam a Magam 
számára. Azokban vagyok otthon, akik tudják, hogy Isten bármilyen 
körülményben békét tud és akar is adni szívükbe. Akik tudják, hogy az Istent 
szeretőknek minden javukra válik. Akik tudják, hogy nem magukon kívül kell 
keresniük a boldogságukat, ami nem más, mint a szívbéke!" 

"Azok az igazságért szenvedők a boldogok, akik Rám hallgatva, elfogadják e 
kívánságomat: Inkább szeressétek ellenségeiteket!" 

Krisztusi szeretettel, 

Nagy Péter 
 
 
  


