
Az bocsát meg, aki vállalja, 
hogy az igazság rendjéből átlép 

az irgalom rendjébe!

                                                           HANG – 1795. Ir

Az irgalmas szív nem ostoba szív! 
Nem arra való, hogy mások élősködjenek 
rajta, hanem arra, hogy mások szembesül-

jenek Velem, mint az egyetlen erkölcsi
igazsággal! Én pedig úgy vagyok az egyetlen
erkölcsi igazság, hogy szeretetem nem képes

hazug emberekkel egy gyékényen árulni!

                                                                HANG – 1968. Ir 

Isten országában nincs jog. 
Isten minden bűnbánónak megbocsát.

Irgalmasságot akarok és nem
áldozatbemutatásokat!

                                                                HANG – 2111. Ir
 

Meg kell tanulnod 
kilépni az igazság rendjéből, 

és megtalálni helyedet az irgalom rendjében.
Boldogságodnak ez az ára!

                                                                  HANG – 2375. Ir

Az az alázatos, aki úgy tud képviselni
öntudatosan valamit, hogy azzal nem a jogi

igazság rendjét képviseli, hanem 
az irgalomnak azt a rendjét, amely akkor is

létezik, ha a bűnös nem kér bocsánatot attól,
akit szeretetlenül megbántott.

                                                                         HANG – 2415. Ir

A földi és az örök boldogságotok alapja 
nem a jogi igazságban, 

hanem az erkölcsi igazságban, 
tehát az irgalom rendjében található.

                                                                  HANG – 2513. Ir

A régi bűnök emlékének fájdalma jó és üdvös
akkor, ha növeszti benned – mintegy
jóvátételként – az áldozatos szeretet 

vállalását. Azt viszont nem szabad meg-
engedned, hogy bűntudattá nője ki magát. 
A múlt árnyéka soha nem törheti meg azt 
az égi fényt, amelyet magadban hordozol!

                                                                       HANG – 2817. Ir   

A Szentlélek elleni bűn nem más, mint a
rosszban megátalkodottság állapota! 

Aki ebben a bűnben van, természetesen 
nem kaphat erre bocsánatot. 

Nem is akarhat irgalmat önmaga számára az
ilyen lélek, mert ha akarna, akkor már nem

volna megátalkodott.
                                                                      HANG – 3351. Ir 

Megbocsátani nem nehéz. 
Elszakadni, már nehezebb. 

Azért nem nehéz megbocsátani, 
mert csak ennyit kell tudnod kimondani:

„Fizessen meg neked Isten úgy, 
ahogy Ő jónak látja!”

                                                                     HANG – 3745. Ir

Én csak azokat a bűnöket tudom megbocsátani,
amelyekért bocsánatot kértek, 

vagyis megbántok. 
Ez azért van így, mert a bűnből kilépni 

csak belülről kifelé lehet. 

                                                                       HANG – 4734. Ir    
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