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Igazság rendje – Irgalom rendje
Kulcsszó: irgalom igazság rendje
(15 Hang-levélben, 6 oldal megjegyzésekkel, 12-es betűmérettel.)

Megjegyzések
1.
2.
3.

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
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IRGALOM ÉS IGAZSÁG
Jézusom! A Te irgalmas szeretetedről, a mi irgalmatlan önzésünkről elmélkedve fordulok
most Hozzád.
Bizony, mindenki csak irgalomból kerülhet a Mennyországba. Nem azért, mert neki
irgalmaztak, hanem azért, mert ő volt irgalmas. Nagyon kell hangsúlyoznotok, hogy nem
Tőlem kell félnetek, hanem elrontott önmagatoktól. Éppen az irgalom az, ami erre a
legjobban rámutat.
Amit ti igazság rendjének mondotok, az valójában az irgalmatlanság rendje. Elmondtam és
bemutattam, hogy egyetlen igazságot ismerek: szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek
titeket. Nem kisebb feladatot kívánok tőletek, mint azt, hogy itt a földön tegyétek
elviselhetővé emberi élet számára a poklot. A pokolnak ez a nótája: kiharcoltam az igazamat.
Akik köreitekben hatalomra jutnak, azok mind ezt fújják. Annak idején Pilátus volt annyira
római, hogy lássa: ártatlan férfi áll előtte ítéletre, de volt annyira uralkodó, hogy csak
igazságtalan tudjon lenni. Ez ma is így van.
Amikor Én kimondtam e szót, IGAZSÁG, nyilván csak erkölcsi magatartást címkéztem meg
vele, mely az irgalom rendjének velejárója, és ami jogi keretekbe nem szorítható bele. Rám
hivatkozva csak ilyen igazságról lehet beszélni. Csak ez az igazság azonos Velem, és azzal az
ÉLETTEL, mely szintén Én vagyok.
Ennek az IGAZSÁGNAK a megnyilvánulása az a keveretlen viselkedés, melyből bárki
ráismerhet minden konfliktus-helyzet megoldására: AMIT NEM AKARSZ, HOGY NEKED
TEGYENEK, AZT NE TEDD MÁSNAK. AMIT AKARSZ, HOGY VELED TEGYENEK, AZT TEDD
MÁSSAL. Ezt nem elég tudni. Erre törekedni kell. Ez nem pótolható semmiféle áldozatbemutatással, s ez képes pótolni minden mást."
2/96
Nem egyeseknek, hanem mindenkinek szólt az a kijelentésem, hogy ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ
IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET. SENKI SEM JUT EL AZ ATYÁHOZ MÁS ÚTON, CSAK AZON, AMELY VELEM
AZONOS. Ez pedig nem más, mint a kivételt nem ismerő irgalmas szeretet útja.
Tanúságot éppen arról kell tennetek, hogy ellenére annak, hogy bántanak titeket, ti nem
vállaljátok az igazság rendjének bemutatását. Számotokra nincs igazság rendje. Csak
IGAZSÁG van, s ez Én vagyok. Részetekről csak irgalom rendje van."
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2/100
Szíved szeretete olyan kell legyen, mint a kályha melege. Nem a kályha dönti el, hogy kit és
hogyan melegítsen. Természetes, hogy különböző anyagok különböző módon reagálnak
melegére. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem azért kell szeretnetek valakit, mert jó,
hanem azért, mert ti jók vagytok. Én sem azért szeretlek benneteket, mert ti jók vagytok,
hanem azért, mert Én vagyok a JÓ. Az igazság rendjében senki sem képes boldog lenni. Erre
az irgalom rendje való.
Ilyen értelemben igaz az, hogy csak az a szeretet termékeny, melynek házastársa az igazság.
Mégpedig az erkölcsi igazság! Ez nem más, mint az, hogy szeretnetek kell egymást.
Igaz, hogy anyagi megalapozottság kell. De nem erre épül a boldogság. Ez következménye
annak a lelki megalapozottságnak, melyről annak idején így beszéltem: 'Keressétek az Isten
országát és annak igazságát, és mindent megkaptok, amire szükségetek van"
Most rátérek Édesanyád problémáira: Fájdalom, de nem tudom annyira vattába csomagolni
az igazságot, hogy az ne okozna kellemetlen érzést számára.
2/157
A tudatlanság sajnos nem mindig jár együtt azzal, hogy föl tudna menteni a boldogtalanság
alól. Boldoggá csak az tud válni, aki azonosul azzal az IGAZSÁGGAL, akit Pilátus elítélt, tehát
Velem.
Ha semmi mást, csak ezt az egy stációt komolyan átelmélkeded, már megoldottad életedet.
Igen, mert felismered, hogy más az IGAZSÁG, és más az, mikor az igazad keresed. Az igazadat
ne Nálam keresd. Azt az ördögnél találod meg. Ott mindenki azt hangoztatja: mégis nekem
lett igazam.
Az igazság rendje helyett vállald inkább az irgalom rendjét."
9/753
Az erő világa az igazság rendje. E világban mindig az erősebbeknek van igazuk. Ezek vállalják
magukra azt, hogy rendet teremtsenek. Azáltal teszik ezt, hogy igazukat igazságnak igazolják.
E téren a becsületnek, a jóságnak, a megértésnek nincs komoly esélye arra, hogy érdemben
szót kapjon. Ha ezt tudomásul veszed, már tettél egy lépést afelé, hogy ne legyen
gyomorfekélyed.
A másik, amit nemcsak tudomásul kell venned, de nem is szabad lemondanod róla, az, hogy
Én az irgalom rendjét hoztam el közétek, és pontosan az a győzelmem, hogy aki ezt magára
vállalja, az a győztes! Belül hordoz békét. Belül, amiről tudja, hogy még a halál sem veheti el
tőle. Sőt! Éppen a halál lesz az a pillanat, amikor ez mások előtt is nyilvánvalóvá lesz. Tehát
elkezdődik benned egy olyan reményből élés, amelynek vége olyan birtoklás, amit Isten
szavatol.
12/1102
Valójában nem is az Én megbocsátásommal van probléma. A probléma az, hogy az iszákosok
nem képesek önmaguknak megbocsátani, és ezért itt sem találják meg azt a benső békét,
amely éppen azáltal teremtődik meg valakiben, hogy az igazság rendjét felcseréli az irgalom
rendjével.
Rendnek kell lenni! A pokol rendje annak az igazságnak a rendje, amelyben mindenki azt
igényli, azt fogadja el, amiről azt tudja, hogy neki az jár, és dühös, ha látja, hogy más azt
kapja, ami annak a másiknak szerinte nem jár.
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A tisztulás rendje az irgalom rendje. Tehát annak átélése, hogy nemcsak másnak, de
magatoknak is kötelező megbocsátanotok.
A mennyország az új teremtmények szeretet-rendje. Mert mindaz, aki úgy adja át magát
Nekem, hogy enged Engem élni önmagában, azt Én újjá teremtem! A régi megszűnt, és
valami, valaki új valósult meg!
12/119
A depresszió nem más, mint pszichikai AIDS. A lélek immunrendszerét bénítja le, mert el
akarja hitetni, el akarja fogadtatni a gőgös, hiú emberrel azt, hogy ne akarjon az irgalom
rendjében élni! Ő van olyan nem-akárki, hogy neki az igazság rendjében a helye! Ez a
REMÉNYTELENSÉG állapota! Ez tette Júdást a kárhozat fiává!
Az igazság rendje (mindenkinek megadni azt, ami neki jár), ez a POKOL!
Az irgalom rendje az együttélés Istennel a földön. Ez akkor valóság, ha így beszélsz: 'Meg
tudom bocsátani Istennek, hogy nem vagyok olyan, 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 szeretet rendje pedig nem más, mint BÖLCS JÓAKARAT! Ez azoknak az új
teremtményeknek életformája, akik úgy el tudtak feledkezni magukról, hogy teljesen
kinyíltak az ISTENNEK! Ez pedig a MENNYEK ORSZÁGA!
19/1861
Békétlenség ott van, ahol az irgalom rendjét elnyomja az igazság rendje! Amíg úgy
gondoljátok, hogy van olyan igazság, amelyet meg kell védenetek, addig a szeretet nem
juthat szóhoz. Csak ott, ahol megértitek azt, hogy az igazságot nem kell védeni, mivel azt le
sem lehet győzni, csak ott tudtok lemondani saját igazatokról.
Az IGAZSÁG Én vagyok! És Én legyőztem a világot (János 16;33)! A GYŐZTES oldalán áll tehát
az, aki Engem befogad életébe. Ez akkor is így van, ha bántják és akkor is, ha elismerik őt!
A munkahelyeden is gyökérproblémád az erős igazság-érzeted. Rá kell hangolódnod, meg
kell tanulnod, hogy neked nincs más dolgod, mint naponta felmérni, hogy mi a te teendőd.
Hidd el, hosszú távon mindig az jár rosszul, aki nem végzi el, illetve, nem jól végzi el saját
munkáját. Kétségtelen, hogy rövid távon az, aki nem végzi, vagy nem jól végzi munkáját, az
mások életét megnehezíti. De hát a földi élet ilyen! Itt nem a mennyországban éltek!
3. A fentiekből adódik, hogy milyen irányban kell jobban fejlődnöd. Az IRGALOM rendjét kell
jobban kiépítened magadban, ha szíved békéjét, melyet Tőlem átvettél, meg akarod őrizni.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁST és IRGALOM LELKÉVEL!"
19/1870
Kérdező: BÁNT AZ IGAZSÁGTALANSÁG.
3. Nagyon bánt az igazságtalanság.
3. A földön sokkal fontosabb az IRGALOM RENDJE, mint az IGAZSÁG RENDJE! Egyetlen
erkölcsi igazság minden igazság gyökere: szeretnetek kell egymást! Ennél fontosabb igazság
nem létezik!
Amikor te igazságtalanságról beszélsz, akkor azért jársz tévúton, mert senkiről sem tudod,
hogy mit örökölt, milyen hatások érték eddigi életében, és azt sem, hogy eddig hogyan
dogozott együtt azzal a kegyelemmel, amellyel Isten elhalmozta őt. Ezért nincs erkölcsi
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alapja a jogi igazságnak, amelyben mindenkinek azt kell kapnia, ami neki jár. Az előbb
említett okok miatt senkiről senki nem tudja, hogy kinek mi jár! Amikor tehát bánt a rajtad
kívül felismert igazságtalanság, akkor ez csak tudatlanságod, illetve helytelen látásmódod
miatt fájhat!
24/2406
Az Engem befogadás, nem csupán szavakból áll! Irgalmas, szerető Szívem csak annak
szívében talál otthonra, aki vállalja, hogy az igazság rendje helyett az irgalom rendjében akar
tájékozódni. Tehát nem úgy akarja megtalálni szíve nyugalmát, hogy megkeresi, kinek van
igaza, hanem úgy, hogy tartózkodik minden olyan bírói döntéstől, amely a jogi
igazságszolgáltatásában nyilvánul meg, vagyis abban, hogy meg akarja adni mindenkinek azt,
ami annak a másiknak jár. Ez leegyszerűsített formában így hangzik: Senkinek sincs joga ítélni
eleveneket és holtakat!
25/2499
Bár az ember igazságérzete nem tudja átlépni azt az igazságtalanságot, amelyet más
emberek hanyagsága, nemtörődömsége által okozott lelki sebek jelentenek, de azt is tudja
mindenki, hogy sem a nyugtalanság, sem a gyűlölet nem adhat megoldást. Itt most nemcsak
arról van szó, hogy azt, aki meghalt, sem nyugtalansággal, sem az igazságérzet ápolásával
nem lehet visszahozni a földi életbe.
Itt arról van szó, annak az igazságnak tudomásulvételéről, hogy azok, akik előttetek
elmentek, várnak reátok, és boldog békében csak akkor tudtok találkozni majd velük, ha már
itt a földön békét teremtettetek szívetekben. Ha vállaltátok azt, hogy az igazság rendje
helyett az irgalom rendjébe helyezzétek át szívetek-lelketek minden háborgását. Vagyis az
igazságérzet által diktált döntést átengedjétek Nekem, Jézusnak, aki azt mondottam: "Én
vagyok az igazság!"
Szeretném, ha erősödni akarnál a HITBEN, s felismernéd azt, hogy a földi és örök
boldogságotok alapja nem a jogi igazságban, hanem az erkölcsi igazságban, tehát az irgalom
rendjében található. Ezt senki és soha meg nem változtathatja!
26/2657
Csak a SZERETÉRT kell kiállnod! Nem az igazság-, hanem az irgalomrendjét hoztam el
közétek. Az igazságrendjének védelme teszi mindig pokollá a világot. A szeretetrendje e
fölött áll! E rendben tudom odaajánlani nektek az Én békémet, amely nem fegyverszünet,
hanem a rend nyugalma az egymás másságának elfogadása által. Ezért feltétlenül át tudom
adni az Én békémet annak, aki Engem, Jézust, valóban elfogad. Aki elfogad Engem, az
feltétlenül elfogadja önmagát is olyannak, amilyen, mert joggal bízik abban, hogy Én képes
vagyok olyanná tenni őt, amilyenné szeretném, hogy legyen. Aki pedig valóban elfogadja így
önmagát, az el fogja fogadni embertársait is olyannak, amilyenek, mert tudja, hogy az
istenszeretőknek minden javára válik, tehát ő mindenképpen csak jól járhat!
28/2827
Az IRGALOMRENDJÉNEK jele a bocsánatkérés és a megbocsátás. Nagyon jól gondolod! Ez, a
mennyország előízét érezteti meg azzal, aki ezt megéli. Sajnos, a jogi igazság rendje, vagy
leárnyékolja, vagy teljesen elnyomja földi életetekben az irgalomrendjét. De azok között,
akik elfogadtak Engem, Jézust, uruknak, megszabadítójuknak, ne így legyen! Nektek igenis,
az irgalomrendjét kell megtestesítenetek ott, ahol éltek! Égi béke a földön! Ezzé kell válnod!
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38/4129
Azokban, akik felismerik, hogy az Isten bennük is szeretet, vágy ébred arra, hogy ezt, - az
önmagukban felismert igazságot - tettekkel is igazolják, ugyanis egy gondolkodásmód
milyensége a belőle fakadó cselekedeten, tehát a gyümölcsön mérhető le. A megváltozott
gondolkodás igazolására a legbiztosabb lehetőség a kísértések világában, tehát a földön
nyílik. Valójában a megtérés vágyával leszületett emberek biztosítják azt is, hogy a Jézus által
elhozott világosság az Ő második eljöveteléig jelen legyen a földön.
Ha azokat tekintjük igazságosaknak, akik magatartásuk által már igazolták Istenhez való
hűségüket, akkor érthetővé és a reinkarnációt igazoló kijelentéssé válik Jézusnak ez a
mondata: "...Ámen, mondom nektek, hogy sok próféta és igaz(ságos) ember kívánta látni,
amit ti láttok és hallani, ami ti hallotok, és nem hallotta. " (Máté 13,17.) Vagyis a Jézus előtt
élt próféták és igazságos emberek között sok olyan volt, aki szívesen vállalta volna azt, hogy
Jézus kortársaként újra leszülessen a földre, Tőle tanuljon és nyomában munkálkodjon. Mivel
Isten országában nem élhetnek olyan igazságos emberek, akiknek van olyan szeretetből
fakadó vágyuk, amit Isten nem tud betölteni, ezért léteznie kell a reinkarnációnak, hogy
azok, akiket a szeretni tanulás és szeretni tanítás vágya tölt el, megszülethessenek.
Mi történik tehát a testi halál után azzal, aki földi tapasztalata nyomán felismeri
gondolkodásának helytelenségét - mint Júdás is tette, - de még nem ismeri fel Jézust az
irgalom rendjét képviselő szabadítójának ?
Mindent összevetve, a reinkarnáció kegyelmi rendje nélkül nem gondolhatnánk Istenre úgy,
mint gyermekeit végtelenül szerető személyre. A reinkarnáció nélkül Isten meghasonlott
szellemi lény, aki egyik kezével teremt, a másikkal pusztít. A reinkarnáció tudatában Isten
tökéletes bölcsességű, végtelenül szerető Atya.
Jézusnak volt igaza. Bár Júdás elárulta Jézust, de ezt követően felismerte, hogy helytelenül
járt el. Tettének következményeivel szembesülve magát árulónak, Jézust pedig igaznak
ismerte fel (Máté 27,4.). Még a vérdíjat is visszaadta, a tettét pedig megbánta. De mivel
bűntudatát még nem tudta feloldani azáltal, hogy Isten irgalmát elfogadja, ezért önmaga
fölött a saját értékrendje szerint ítélkezett.
41/4451
A helyes szeretet olyan légkörben tud érvényesülni, ahol nem az igazság rendje, hanem az
irgalom rendje biztosítja a lélek fejlődését!
42/4611
Családi viharok csak az IGAZSÁG rendjében törhetnek ki. Az IRGALOM RENDJE nem ismer
ilyen viharokat! Mindaddig, amíg nem az igazságodat akarod védelmezni, hanem
irgalmasságot akarsz gyakorolni, te nem lehetsz oka semmiféle családi viharnak!
Az IGAZSÁG nem valami, hanem VALAKI! Tehát Én, Jézus vagyok! Én pedig ezt mondottam:
Irgalmasságot akarok (Máté: 9.13 és 12.7.)!
Mt 9,13
Menjetek el és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy
az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.
Mt 12,7
Ha pedig tudnátok, mit jelent ez: irgalmasságot akarok és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az
ártatlanokat.

