
A megbocsátás nem az, ha valaki le akarja 
venni annak vállairól a terhet, aki rosszat tett. 

Nem! Amint tettei következményein csak 
akkor és annak tudok segíteni, aki rossz tettét

megbánta, úgy ti se akarjatok segíteni azoknak,
akik nem hajlandók bűnbánatot tartani.

                                                                       HANG – 100. Ir

A megbocsátás nem egyenlő az elfelejtéssel.
Aki elfelejtésre törekszik, az menekül, 

és elfojtani igyekszik valós vagy vélt sebeit. 
A megbocsátás magja a megértés. 

Meg kell tudni érteni azt, aki megbántott. 
Nem helyeselni tettét, de megérteni.

                                                                HANG – 212. Ir 

Tudnod kell, hogy mindig mindenkinek
mindenben bizonyos értelemben igaza van.

Tehát még a Sátánt is meg lehet érteni.
Természetesen senkinek sem szabad 
igazat adni, semmi olyat nem szabad 

helyeselni, ami helytelen. Megbocsátás
megértés nélkül: fából vaskarika.

                                                                          HANG – 212. Ir 

 
Én nem csak hirdettem, 

de éltem és tanítottam is azt a megbocsátást,
mely az irgalom rendjének alapszabálya.

                                                                         HANG – 287. Ir

Nálam irgalomra csak az talál, aki irgalmas.
Nem olyan értelemben, hogy Én annak

irgalmazok, aki máshoz irgalmas, hanem olyan
értelemben, hogy csak azt minősíthetem

irgalmasnak, aki magát is irgalmasnak tudja
minősíteni. 

                                                                           HANG – 449. Ir

Neked lehetnek ellenségeid, 
de te sohasem lehetsz ellensége senkinek. 

                                                                      HANG – 471. Ir

Az irgalom rendje akkor valóság, ha így
beszélsz: „Meg tudom bocsátani Istennek, 
hogy nem vagyok olyan, mint szeretném. 

Meg tudom bocsátani magamnak, hogy olyan
vagyok, amilyen nem szeretnék lenni. 

És meg tudom bocsátani másoknak, hogy ők
olyanok, amilyenek! Ez a tisztítóhely!” 

                                                                         HANG – 1119. Ir   

Aki nem tudja szeretni ellenségét, 
tehát nem tud neki megbocsátani, 

nem tud neki jót akarni, az saját magát teszi
boldogtalanná, mert képtelen együtt jelen lenni

a szívbéke és a gyűlölet. 
Tehát éppen az ellensége kívánságát valósítja

meg önmagán, vagyis árt önmagának! 

                                                                            HANG – 1529. Ir 

A bűnbánat helyén való, de a bűntudat nem
Tőlem van! A bűn lelki betegség. A bűnbánat

gyógyító orvosság. A bűntudat ostobaság. 
Ostoba ember az, aki betegségéből 

kigyógyulva azon sopánkodik, 
hogy korábban beteg volt! 

                                                                        HANG – 1544. Ir

Aki megbocsát, az elsősorban 
önmagának akar jót! 

Béke csak annak a szívében talál otthonra, 
ahol mások rosszakaratának hatására valaki

lemond arról, hogy 
viszont-rosszakarattal válaszoljon.

                                                                        HANG – 1795. Ir    
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