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 Kedves testvérek! 

 Mindannyiunk számára ismeretes, hogy 1993. február 13.-án hétfőn, egy nyugdíjas 

római katolikus papban, - nekünk Feri bácsiban - belülről hallható módon, megszólalt 

Jézus. Többen – főleg a pszichológusok – úgy minősítenék ezt, hogy megőrült az 

illető. Nyilván az ideggyógyintézetekben sok olyan ember van, akik arról számolnak 

be, hogy valaki beszél bennük.  

 Ám ez a Hang másmilyen volt. Jézus szinte azonnal igazolta magát azzal, hogy 

minden szavával épített, buzdított és vigasztalt. Később megkérte Feri bácsit arra, 

hogy a beszélgetésüket írja le.  

 De nemcsak erre, hanem arra is kérte, hogy adjon lehetőséget azoknak, akik 

elhiszik, hogy Jézus szólalt meg benne, a HANG elé vihessék kérdéseiket. Így választ 

kapjanak arra, hogy miként tudják feloldani az életproblémáikat, miképp tudják 

megoldani az életüket? 

 Ez a HANG, aránylag rövid időn belül, egy nagyon komoly, nagy létszámú 

közösséget is maga köré vonzott. Még emlékszünk rá, hogy volt, amikor 500-an is 

összejöttünk az Inárcsi iskolában szentmisére. De csak azért annyian, mert a másik 

500 nem tudott eljönni.  

 Ám, ahogy mindez létrejött, ahogy kialakult a kérdés és válaszadás levelezési 

rendje, a hivatalos egyházi fórumok elég hamar rányomták erre a közösségre a 

szektásság bélyegét. Akkor már tudtuk, hogy a szektásság azt jelenti, hogy kisebbség. 

De azt is tudtuk, hogy Jézus tanítványai, majd a nazarénusok, sőt a keresztények is, 

mind a mai napig kisebbségben voltak, és vannak. Végül is azzal, hogy a hivatalos 

fórumok szektásnak minősítenek valakit, lehet, hogy egyfajta különállást, egyfajta 

negatív előjelet akarnak rásütni egy adott közösségre, vagy egyénre, miközben 

lényegét tekintve csak egy állapotot fogalmaznak meg.  

 Ez az ún. szektásság kérdése, azért nem ilyen egyszerű, hiszen az elmúlt kétezer év 

során erre hivatkozva, bizony rengeteg embert gyilkoltak meg a Jézus nevére 

hivatkozó történelmi egyházak. Ám ezt a Hang közösséget már nem voltak képesek 

megszüntetni. Bár mindehhez hozzá kell tennem azt is, hogy a HANG tanítása,                                                   

napjainkban is a nem ajánlott művek listáján szerepel. 

 Az idő múlásával természetes módon vált szükségessé az, hogy a közösség 

valamiképp azonosítani, megfogalmazni tudja önmagát. De hogyan is határozhatjuk 

meg magunkat? - vetette fel a kérdést a Feri bácsi. Mit tudsz mondani, ha valaki 

megkérdezi tőled, hogy hova, milyen közösségbe jársz? Erre a kérdésre Jézus azt 

válaszolta, hogy az ’Égi Béke a Földön’ közössége vagyunk.  
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 Amikor ezzel a névvel először találkoztunk egy teljesen érthető megjelölésként 

fogadtuk ezt el. Egyikünk sem gondolkodott el azon, hogy ez valóban így is van-e? 

Valóban az Égi Békét képviseljük-e itt a Földön? Jézus szándéka világosan látható 

abban, ahogy ennek a közösségnek a nevét megjelölte.  

 A Hang-tanításából azt már tudtuk, hogy ez az Égi Béke nem más, mint maga 

Jézus. Viszont akkor én is az Égi Béke vagyok itt a Földön, meg Ő is az Égi Béke itt 

a Földön?- vetődik fel a kérdés?  

 Bizony, amikor elkezd az ember ezen gondolkodni, akkor szembesül azzal, hogy 

mit is akart ebben a névben közölni Jézus a közösség tagjainak. Elsősorban azt, hogy 

a közösség tananyaga Égi. Ez azt is jelenti, hogy másvilági. De nem csupán 

másvilági, hanem mennyországi. Mindezen túl nemcsak mennyországi, hanem 

lényegét tekintve jézusi. Azt is megtudjuk, hogy ezt a tanítást nem köthetjük 

anyagtesti megtapasztalásokhoz. Az, hogy Égi, azt is jelenti, hogy Jézustól jön a 

tanítás, Jézustól jön az égi lelkület. Így mindezt össze tudjuk kötni azzal, ha valaki az 

Égi értékrend szerint gondolkodik, akkor abban gondolkodik, ami ebben az ’Égi’ 

szóban összesűríthető, megragadható, megfogalmazható.  

 Ez nem a hétköznapok problémájába elsüllyedt ember gondolkodását, a sötétséget, 

a kétségbeesést jelenti, hanem valami megfoghatatlan örömmel járó felfedezést. Azt a 

lelkületet, tanítást, gondolkodást, amit az Isten azoknak szánt, akik kinyitják a lelkük 

ajtaját Neki. 

 Jézus közösséget való megnevezésében a következő szó az, hogy „Béke”. 

Tanulmányaink során mindannyian szembesültünk azzal, hogy ez a béke nem a két 

háború közötti szünetet jelöli, nem az emberek közötti külső békét, nem a 

jámborságot jelenti. 

 Az ember azt gondolná, ha én szelíd vagyok mint a bárány, akkor ez az Égi Béke. 

De az Égi Béke valami mást akar megragadni. Annak a tudatát, annak a biztonságát, 

hogy kapcsolatban vagyok az Istennel. Azt, hogy bármilyen háború dúl körülöttem, 

legyen az veszekedés, vagy verekedés, ha az Istennel való kapcsolatom tudata 

megmarad, akkor mindez nem tud engem félelemmel eltölteni. Ez természetesen nem 

azt jelenti, hogy mindentől és mindenkitől elszigetelem magam. Pedig a szerzetesek 

pontosan ezt teszik. Maguk és a világ közé építenek egy nagy falat, kivonulnak a 

világból, miközben úgy gondolják, hogy ezzel ’odaadtuk magunkat az Istennek’.  

 Mi már tudjuk, hogy ez nem így van. Az Isten itt a Földön a tanítványain keresztül 

tud csak világítani. Csak általuk tudja a többi embert megtanítani arra, hogy mit jelent 

az a szó, hogy a Názáreti Jézus. Mit jelent az a szó, hogy Isten.  

 Amikor Jézus közösséget megjelölő kijelentésének az egészét tesszük nagyító alá, 

nevezetesen azt, hogy Égi Béke a Földön, több minden jut az eszünkbe. Elsősorban 

az, hogy anyagtestet öltött a Földön az Isten. Jelen volt anyagtestben, és jelen van az 
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Evangéliumok és a Hang tanításának igéjében. Jézusnak a tanításában való jelenléte 

semmivel sem kevesebb, mint, amikor testben jelent meg. Ezt így fogalmazta meg a 

tanításában: “ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok 

közöttük.” (Mt.18;20,). Igen, mert ha mi az Ő nevében, a szellemi sötétségtől való 

megszabadulás munkájában jövünk össze, akkor már belépett a közösség tagjainak a 

gondolkodásába, lelkületébe. Belépett a szívünkbe, szellemünkbe. 

 Végső soron a közösség nevének, - Égi Béke a Földön - megjelölésében, a Hang 

válaszaiban, ugyanaz a tanítás található meg. Nevezetesen az, hogy „változtassátok 

meg gondolkodásmódotokat.”(Mk.1;15,).  

 A többször elhangzott kérdés az, hogy miben? 

 Jézus erre egyetlen szóval válaszol: mindenben. Alakítsd át a látásmódodat a 

szeretetről, a boldogságról, az irgalomról, az életről és a halálról, vagyis mindenről. 

Mindenről, amivel az ember az életében találkozik.  

 A következő gyakran elhangzó kérdés az, hogy hogyan? Mit kell tennem ahhoz, 

hogy átalakítsam a gondolkodásom. Bizony nem mást, mint azt, hogy azt az új 

értékrendet fogadd be a látásmódodba, amit Jézus kínál az evangéliumok tanításában. 

Ez az új értékrend teljesen más, mint amit az ember az elmúlt évezredek során 

kitalált, mert az bizony illúzió.  

 Ez az illúzió azt jelenti, hogy amikor eljön az utolsó órád, az utolsó perced, az 

utolsó pillanatod, rá fogsz döbbenni, hogy létezik egy felmérhetetlenül nagyobb 

realitású valóság, ami semmiben, de semmiben nem hasonlítható az anyagvilágbeli 

tapasztalásokhoz. Ha ezzel itt a Földön nem ismerkedsz meg, ha nem teszed a 

magadévá, akkor a bizony nem fogod megtalálni a helyedet a másvilágon! Ott, ahol 

vagy örömteli fény és boldogság, vagy gyötrelmes fájdalom és sötétség vár az 

anyagtestet letevő lélek számára attól függően, hogy Jézus tanításának 

befogadásában, vagy a nélkül élte az életét. Akkor, és ott már nem mondhatja senki 

azt, amit itt a Földön még elmondhat, hogy: minden jóban az a rossz, és minden 

rosszban az a jó, hogy múlandó. 

 Ma már, több mint tíz év távlatában, nyugodt szívvel tehetjük fel azt a kérdést, 

hogy Jézusnak az a szándéka, hogy a Hang tanítására összegyűlt közösség neve, az 

’Égi Béke a Földön’ legyen, vajon megvalósult-e?  

 Erre a kérdésre bizony nem mi, hanem az elmúlt évek eseményei adják meg a 

pontos, minden félremagyarázástól mentes választ. Azt, hogy ez a korábbi nagy 
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létszámú közösség tagjai bizony nem tettek tanúbizonyságot arról, hogy személy 

szerint váltak volna az Égi Békévé itt a Földön.  

 Nemrég egy, a Hang tanítását rendszeresen olvasó házaspár kérdezte, hogy miképp 

történhetett meg, hogy a Hang tolmácsolójának betegség miatt való elmaradását 

követően, feloszlott ez a közösség? Hogyan lehet az, hogy néhány év elmúltával, csak 

egy-két közösség maradt meg, e tanítás kibontásának munkájában.  

 De mindez végül is azt igazolta, hogy a Hang tanítása ellenére, nem a Jézust 

megismerés igénye, vágya hozta az embereket közösségbe, hanem a Feri bácsi 

karizmatikus személye. Így aztán sok mindent lehetett mondani erre a helyzetre, csak 

azt nem, hogy ez a közösség az „Égi Béke itt a Földön” lenne. Nem, mert egy 

hatalmas tévedésben éltünk.  

 Abban a tévedésben, hogy attól, hogy valaki egy Jézus tanítását tanuló közösségbe 

jár, még nem válik az Égi Békévé itt a Földön. Az ’Égi Béke a Földön’ nem egy 

közösség. Az ’Égi Béke a Földön’ nem más, mint Jézusnak, a ’Hang’ által 

megjelenő tanítása. De akkor miképp válhat valaki Égi Békévé itt a Földön? Úgy, 

hogy amennyire befogadod ezt a tanítást, annyira fogsz az Égi béke, tehát Jézus 

tanításának a hordozójává válni itt a Földön.  

 Ez volt az, amire még nem voltunk képesek meglátni, hogy nem a közösség az 

’Égi Béke itt a Földön’, hanem a tanításban megnyilvánult Isten. Ugyanúgy, 

ahogy a Mt. evangéliumának 16;17,18,-as félreértett igéjében Jézus nem Simont 

nevezi kősziklának, hanem az Atya kinyilatkoztatását. 

Így történt meg, hogy van, aki az elmúlt évek során megmaradt a HANG 

tanításában, és van, aki mint médium, napjainkban is olyan, számunkra 

elfogadhatatlan tanításokat tesz közzé Dombi Ferenc közlései címén, melyek 

bizonyíthatóan nem a Feri bácsitól, és nem az Istentől származnak.  

 Felvetődik a kérdés, hogy tényleg ennyire megtéveszthető, ennyire hiszékeny még 

a Hang tanítását megismerni törekvő ember is? Ennyire félre lehet érteni még a Hang 

tanítását is? Az események ismeretében bizony azt kell mondani, hogy igen, mert 

nemcsak az Evangéliumok, hanem a Hang tanítását is félre lehet magyarázni. De 

végül is mindent félre lehet magyarázni.  

 Látásmódom, törekvésem szerint, jelen közösségünk megmaradt a HANG tanítása 

megértésének, kibontásának a munkájában. Megmaradt, mert megértett valamit abból 

a döntő jelentőségű tanításból, mely szerint nincs fontosabb feladata az embernek itt a 

Földön, mint az, hogy Jézushoz alakítsa a gondolkodását. Nem a Feri bácsihoz, 
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hanem Jézushoz. Ezért folytattuk az evangéliumok analizálását, fogalmi tartalmának 

tisztázását, ezért folytattuk a gondolkodásunk átalakítását. Megértettük, hogy a 

szeretetet, az Isten-ismeretet, a megbocsátást tanulni kell! Közben voltak testvérek, 

akik úgy gondolták, hogy ők nem tanulni, hanem kizárólag hallgatói akarnak lenni az 

ige magyarázatoknak. Így aztán voltak, akik elmaradtak, de mindig jöttek újak is. 

 Közben a számunkra is elérkezett az idő, mint ahogy korábban a HANG- közösség 

létrejötte idején, nekünk is fel kellet tenni azt a kérdést, hogy ha megkérdezik hova, 

milyen közösségben jársz, mit válaszolsz? Hogyan, miképp tudod megnevezni, kik is 

vagyunk mi? Azt már kiderítettük, hogy az ’Égi Béke a Földön’ nem lehet egy 

közösség neve, mert az-az Isten tanítása.  

De akkor hogyan, miképp tudnánk a közösségünket egy névvel megjelölni? 

Végül is ehhez semmit sem kell kitalálnunk, csak azt kell meglátnunk, hogy mi az, 

amit teszünk, mi az, amit tanulunk. Igen, mert azok vagyunk, amit csinálunk.  

Mi szó szerint vettük azt, amit a HANG alázatként fogalmazott meg. Az 

alázatnak azt az értelmezését, mely szerint: az életem árán is ragaszkodom a 

meglátott jóhoz, de mindig nyitott vagyok a jobb felé.  

Valójában minden Istent megismerésnek az-az igazi akadálya, amikor a hívő 

úgy gondolja, hogy csak az lehet igaz, amit már megtanult és ehhez úgy ragaszkodik, 

hogy már mást nem is hajlandó meghallani. Ezzel a hívővel nem tud mit kezdeni az 

Isten, mert nem tudja gazdagítani.  

Pedig Ő nem más, mint egy végtelen, folyamatos, ragyogó kiáradás, amely 

soha nem ismétli önmagát. Mindig újat és újat, mindig többet és többet ad az 

embernek. 

Mi magunk, a gondolkodás-átalakítás munkája által, szükségszerűen tisztábban 

látunk Jézus tanítását illetően. Ez, azzal jár, hogy akkor is törekszünk nyitottak 

maradni, ha az adott igerészt még nem értjük. De amit nem értünk még ma, azt majd 

megérteti velünk az Isten holnap! Ez által élünk az Isten gazdagságában. Olyan 

gazdagságban, amely nem mérhető semmiféle evilági gazdagsághoz. Ugyanis az ha 

előbb nem, hát akkor a halál órájában elmúlik. Ez az a pillanat, amikor nem marad 

más értéke az embernek, mint a lelki gazdagsága, vagy üressége!  

Visszatérve az alapkérdésre, választ kell adnunk, hogy mi az, ami leginkább 

jellemez bennünket? Erre Jézus felszólításának a feladatával tudunk válaszolni: az 

evangéliumok értékrendjéhez törekszünk alakítani a gondolkodásunkat. Tesszük azt, 

amit tanulunk, miközben a Jézussal igazolható jobbra mindig nyitottak maradunk. Ez 

az a tevékenység, amelyben megélhetjük azt, ami a célunk, hogy Jézus tanítványaivá 

váljunk! Igen, mert megláttuk és megértettük, hogy az emberré válás útja nem más, 

mint a tanítványság!  
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Bizony bármennyire meglepő, de Jézus tanításával mégis igazolható, hogy a 

tanítványság még a prófétaságnál is nagyobb feladat, miközben minden ember előtt 

ott áll a lehetőség, hogy a tanítvánnyá válás útján elindulhat. Mindenki, aki komolyan 

veszi a gondolkodás-átalakítás, a szeretet, a nyitottság, a megbocsátás Jézus által 

elmondott tanítását.  

A bűnbánatot kihagytam. 

Kihagytam, mert Jézus úgy látja, hogy az embernek nem a bűn az alap 

természete. Nem a bűntudat az, ami a hívőt tanítvánnyá alakítja. 

Viszont a tanítványságnak van egy olyan buktatója, ami szerint zavarja az 

embert az, hogy a másik nem úgy reagál Jézus tanítására, ahogy szeretné azt. Nem azt 

teszi, amit ő lát jónak. A probléma az, hogy elvárás van vele kapcsolatban. Ezzel 

kapcsolatban azt tanultuk, hogy ne az elvárás vezéreljen, hanem törekedjünk 

megérteni a másikat. Értsük meg, hogy ő olyan, amilyen. A helyzet az, hogy 

bizonyos esetekben nem lehet megérteni a másikat. Nem, mert hogyan tudnánk 

megérteni egy tömeggyilkost? Azt tudom, hogy a sátán dolgozik benne. De 

megérteni?  

Ám akkor hogyan tudom mindezt kezelni, hogyan tudom az ellenségemet 

szeretni? Úgy, hogy meg kell tanulnom megbocsátani.  

 Nem árulok el titkot azzal, hogy amikor nagyon ritkán gyónni jön hozzám valaki, 

akkor annak túlnyomó része azzal telik el, hogy arra kell rá világítanom, hogy az, 

amit bűnnek tart, az nem az. Ahhoz viszont, hogy ezt lássa, értse is valaki, meg kell 

ismernie Jézust. Megismerni ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy mi Jézus Hangja 

tanítványi közössége vagyunk. 

Amen. 

.  

Szabó János 


