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Dombi Ferenc emlékére – 2016. május 1. 

Égi Béke a Földön Ország 

Ország az országokban 

"Az az ember boldog, 
akinek a szíve 

egy ütemre dobog Jézuséval" 

                                                        KÖTELÉKEINK 

Első kötelék: Tagjaink va llalja k az állapotszerű tanulást legala bb napi 15-30 
percben. Kö zö sse gü nk tagjai söha nem möndanak le az evange liümök e s az ezt kiböntö  
Hang-kö nyvek rendszeres tanüla sa rö l, ezeket nem csere lik le ma s taní ta sökra. Ezek 
ügyanis Szent Kö nyvek, amelyek az emberise g legmagasabb szintü  erkö lcsi taní ta sait 
tartalmazza k. Ú jja szü lete sü nhö z vezetnek, ami ve gleges böldög ötthönünkba, a 
Mennyörsza gba valö  hazate re sü nkhö z szü kse ges. 

 
"A földi életben nincs, nem szabad hogy legyen megállás! Itt minden folyamatban, törekvésben, 
fejlődésben van. Aki megáll, az már hanyatlásnak indult. Nincs megállás! A lelki életben vakáció 
sincs! Állandó éberség, feltöltődni akarás, növekedés ismeretekben, szeretetben. Tanulás és 
tapasztalás! Tanulás, hogy taníthass, és tapasztalás, hogy tanúskodhass!" (A Hang: 10/802) 

 

Második kötelék: Tagjaink minden reggel megbesze lik Je züssal ima ban az 
elkö vetkezö  nap feladatait, vagyis kö zö sen TERVET ke szí tenek Vele. E TERVET azta n este 
szinte n ima ban ö sszevetik Je züssal az elmü lt nap te nyeivel. A második kötelék tehát a 
reggeli és esti párbeszédima. 

 
"A HANG-könyvek bőven adnak útmutatást arról, hogy hogyan kell reggeli és esti imában, tehát a 
Velem való benső találkozásban megtárgyalni azt az idő- és szeretet-elszámolást, amely ÚTON 
tud tartani minden jó szándékú, szerető szívet." (A Hang 10/802) 
 
- 
 
„Este kérdezd meg magadtól, hogy ki örült neked aznap? Ha nem tudsz senkit megnevezni, akkor 
kérdezd meg magadtól, hogy vajon Én örültem-e neked? Azon a napon, amikor sem más, sem Én 
nem tudunk örülni neked, kár volt felébredned." (A Hang: 10/802) 

 

A harmadik kötelék az elsö t e s ma södikat biztösí tja. Ez azt jelenti, högy a kö zö sse g 
tagjai kiva lasztanak magüknak egy ölyan testve rt, akinek megbesze lt idö szakönke nt 
elmöndja k, högyan a llnak az elsö  e s ma södik kö tele kkel. A testve rpa röknak egye ni 
mega llapöda s szerint ekkör lehetö se gü k van egye ni pröble ma jük bizalmas 
megbeszle se re e s gyö na sra is, ha ezt ige nylik. 
 
“Hangom valóban egy személyre szóló lelki vezetés, nem pedig külső információáramoltatás erkölcsi 
színezettel. Ha az általatok közvetített Hangom bennetek mégis torzul, akkor torzultságát nem az 
ismeretetek hiányától, hanem a lezártságotoktól vagy a rossz szándékotoktól kapja. A Szentlélek tüze és a 
pokol tüze csak kevesek számára különböztethető meg. Közösségetek valóban prófétai lelkületet is hordozó 
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iskola, mert a személyre szóló lelki vezetés mellett képes olyan égi üzenetet is közvetíteni, amilyet a próféták 
tettek népük vezetése érdekében. A lelkiismeretetekben megszólaló Hangom által akarlak személyesen is és 
közösségileg is hazavezetni benneteket. E vezetésben kérjétek bátran egymás segítségét, mert az is igaz, 
hogy saját problémátok meglátásához a párbeszédimában sincs mindig kellő távlatotok. Az a jó, ha 
egymást kölcsönösen kéritek meg arra, hogy párbeszédimában lelki vezetést vállaljon értetek, mert 
így mindnyájan bekapcsolódhattok abba a benső megtapasztalásba, hogy valóban Én vezetlek 
benneteket.” (A Hang – Tanítványi füzetek) 
 
- 

 
“Az évi egyszeri szentgyónás kötelezettsége azt akarja érzékeltetni, hogy minden, még a 
legkisebb szeretetlenség is árt az egész világnak. Mivel mindenkitől bocsánatot nem kérhetsz, hát 
legalább évente egyszer, egy olyan személy előtt tégy bűnbevallást, aki ilyen értelemben az egész 
emberiséget képviseli számodra. Hidd el, idegzetileg nem lehet egyenesbe jönni mindaddig, míg 
valaki, valami fel nem oldott, ki nem mondott lelki, erkölcsi problémát hordoz magában.” (A Hang: 
6/487) 

 

A negyedik kötelék annak elfögada sa, högy kö zö sse gü nkben egyetlen abszölü t 
tekinte ly le tezik – a szeretö  Isten –, Akinek Szentlelke ba rmelyik testve rü nkö n keresztü l 
megnyilva nülhat. Vezetö ink csüpa n bizalmünkat e lvezö  szölga lattevö k, nem pedig 
ira nyí tö k, üralködö k. Kö zö sse gü nkben teha t nincs ala -fö le  rendeltse g, mi mindannyian 
egyma s testve rei vagyünk. 
 
„Jézus pedig előszólítván őket, monda: Tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, 
és a nagyok hatalmaskodnak rajtok.  (Mát. 20,25) 
 
De ne így legyen közöttetek; hanem a ki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok; (Mát. 
20,26) 
 
És a ki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. (Mát. 20,27) 
 
- 

„... a HANG könyvek alapján egy olyan ÚJ TEOLÓGIÁT ismerhettek meg, amely minden vallást képes 
magában foglalni, mert alapja az Én legrégibb üzenetem, vagyis az evangéliumaim. Ennek vázát 
most leíratom médiumommal neked: 

Eredeti bűn az önzés és a felelősség-áthárítás. Ennek leoldása gondolkodás-átalakítás történik az 
evangéliumok alapján, amelyet kontrollálnotok kell a nevemben összejött közösségeitekben. 

Az ALAPALÁZAT: úgy kiállni a meglátott JÓ mellett, hogy nyitottnak maradni annak a JOBBNAK 
irányában, amely VELEM, Jézussal, az evangéliumaim alapján alátámasztható. Nincs tehát Tőlem 
származó új evangélium! Azért nevezem ezt ALAPALÁZATNAK, mert csak erre épülhet fel minden, 
ami örök értékeket képes hordozni. Ez az első főparancs tartalma! 

Az UNIVERZÁLIS (ÁLTALÁNOS) HIT: minden embernek joga van arra, hogy embernek tudja magát, 
és kötelessége, hogy embernek tartsa azt, aki embernek született. Ez a második főparancs 
tartalma! 

Ez a két pillére annak az új teológiának, amely alkalmas arra, hogy az imámban kért egység, az 
ÖKUMENÉ, köztetek is létrejöhessen. (Jn 17;3-26)! ... A HANG könyvek tartalma ezt célozza meg! Ez 
az egyetlen ÚT, amellyel Én, Jézus azonosítottam magamat! Ennek ... a Földön a legnagyobb 
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akadálya a minden vallásban megtapasztalható uralkodási vágy az emberek fölött." (A 
Hang: 42/4632) 

Megjegyzés: 

Van speciális hit, ami ellentétben az egyenrangú testvéri kapcsölatök felvállalásával, olyan életförmát 
jelent, ami hitvallásban rögzíti az - alá-, fölérendeltséget (vö: A Hang 37/3799).  Híveitől minden egyház 
ezt a speciális hitet követeli meg. Jézüs azönban nem a speciális, hanem az üniverzális hitet kívánta és 
kívánja meg tőlünk (vö: A Hang: 37/3907). Bár az üniverzális hitet egyetlen felekezet sem meri elméletileg 
tagadni, mindegyik - lehetősége szerint - akadályözni igyekszik ennek a terjesztését, terjedését. E miatt 
möndta Jézüs, högy nem lehet különb a tanítvány mesterénél, és ha engem üldöztek, titeket is üldözni 
fognak  (vö: A Hang: 37/3907). Ha az üniverzális hitet képviseljük minden megszörítás nélkül, akkör 
tüdömásül kell vennünk, högy eretneknek, szektásnak möndanak bennünket azök, akik nem vállalják e 
hitet megszörítás nélkül (A Hang: 36/3821). 

(A hitek fajtáit illetően van még generális hit, ami azt jelenti, högy mindenki hisz valamiben. Aki azt 
möndja, högy ő nem hisz semmiben, az azt hiszi, högy nem hisz semmiben! - vö: A Hang 35/3717) 

Az ötödik kötelék annak elfögada sa, högy az ellense gszeretet csü cse rte k.  Azt 
ke pviseljü k, högy söha nem szabad senkinek a rtani, högy mindig mindenkinek szí vbö l 
meg kell böcsa tani, e s segí teni kell akkör e s ött, ahöl erre lehetö se get kapünk. Örök 
böldögságünk alapja tehát nem a jögi igazság rendjében van, ahol az ember nem lehet 
boldog, hanem az erkölcsi igazságban, vagyis az irgalom rendjében. Ezt senki és söha 
meg nem váltöztathatja! 
A fentiek e rtelme ben semmife le gönösznak nem a llünk ellen. A kü lsö  gönösznak aze rt 
nem, mert megerősödik, ha kü zdü nk ellene. 
A bensö  gönöszt pedig legyö zni nem tüdjük, elföjtani is csak idö legesen, mert ö  a mi 
a rnye k-e nü nk!  Eze rt engedjü k, högy a Szentle lek dölgözzön rajtünk (engedjü k, högy 
Je züs  legyen bennü nk e letü nk Napja), mert í gy a bennü nk le vö  gönösz megszelí dü l.  
Elfögadjük magünkat (e s ma sökat) ölyannak, amilyenek vagyünk. I gy az ala zat ö szinte 
fe nye vila gí tja a t a rnye k-e nü nket,  ami nem kü zdelemre, hanem a Je züs a ltal  felkí na lt 
feladatra serkent. Igen, mert ez a hözza a lla s elfördí t ö nmagünktö l, e s eza ltal mindenben 
igyekszü nk a tadni a helyet Je züsnak! 
 
„A földön az a döntő, hogy tudjátok-e szeretni ellenségeiteket, vagy sem. A földre Velem, Jézussal, 
megjelent az irgalom rendje! Ennek vállalása a lényeg!”(A Hang: 26/2609) 
 
- 
 
“Szeretni annyit jelent, mint jót akarni, és akár siralomvögynek, akár pokolnak nevezed a földet, e 
földre egyedül csak a szeretet juttat valamit abból a mennyországból, ahová vágyódnotok kell, ha 
emberek vagytok, ha emberré akartok lenni! 
Egy vaskos anyagi példával próbálom megmagyarázni, hogy miért kell inkább ellenségeiteket 
szeretni. 
A Nap az égen arra való, hogy fényt, meleget, tehát életlehetőséget juttasson a földre. E kérdés: 
miért kell inkább ellenségeinket szeretnünk?, pontosan olyan tartalmat hordoz, mintha azt 
kérdeznéd, hogy miért kell éppen a legsötétebb felhőket megszüntetnünk ahhoz, hogy a napfény 
eljusson a földre? A válasz világos! A sötétség elnyeli a Nap sugarait! Az ellenségeskedés elnyeli azt 
a szeretet-sugárzást, amely az ÉLETET jelenti a földön! Minden boldogtalanságnak forrása a 
szeretetlenség! 
Nem arról van tehát szó, hogy legyenek ellenségek (mert csak ezáltal lehet érdemeket szerezni), 
hanem arról, hogy ne legyenek, s ez csak azáltal érhető el, ha inkább szeretitek ellenségeiteket,  
hogy megszűnjenek azok lenni A szeretetlenség negatívum, hiány! A szeretet pozitívum, amely 
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képes megszüntetni a hiányt! Minél többen lesznek, akik a széttört csontok összeforrásának 
fájdalmát vállalják, annál hamarább szűnik meg a széttört csontok által okozott fájdalom!” (A 
Hang 13/1218) 
- 
 
„A szimpátia, antipátia, nem tartozik az akarathoz, tehát nem tartozik a szeretet lényegéhez. 
Szeretni annyit jelent, mint jót akarni! (’… azt a jót akarni másoknak, amit te is szeretnél 
megkapni másoktól.’ A Hang: 13/1218) Akivel kapcsolatban azt éled meg, hogy könnyű őt 
szeretni, az nem a te szeretetedről tesz tanúságot, hanem arról, hogy jól érzed magad. Ez bár 
velejárója a földi életnek, de semmi köze az Általam bemutatott és tőletek megkívánt 
szeretethez! Szeretetedről az áldozatot vállaló, akár érzelmeid ellen is nekifeszülő jó 
akaratod tesz tanúságot!” (A Hang: 17/1643) 
 
- 
 
“A megtérés annyit jelent, mint Jézus életét vállalni a mostani körülmények között. Ha soha nem 
ártunk senkinek, ha mindig megbocsátunk mindenkinek, ha segítünk ott, ahol erre lehetőséget 
kaptunk, akkor feltétlenül áldozattá fogunk válni úgy, mint Jézus az ő korában. A döntő az, hogy az 
ELLENSÉGSZERETÉSRE KELL TENNI A HANGSÚLYT! Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy szembe 
kell helyezkednünk az ERŐ világával, és vállalnunk akár az életünk elvesztését is az IRGALOM 
BEMUTATÁSA ÉRDEKÉBEN. (A Hang 25/2486) 
Tanításom lényegéhez tartozik még az is, hogy más boldogtalanságára senki nem építheti fel saját 
boldogságát.” (A Hang: 26/2647) 
 
- 
 
 
“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! Aki ezt nem hiszi el, 
az saját életében fogja azt megtapasztalni, hogy gyűlölettel a szívben nem lehet nyugodtan aludni! 
Aki mérges, az azért mérges, mert mérget hord magában. Az, aki mérget hord magában, az 
egyértelműen árt önmagának. A méreg legjobb esetben is csak bódítani képes, de boldogítani soha! 
Az önszeretet csúcsérték! Nem az önzés (Máté 22;39)! Aki tehát nem tudja szeretni ellenségét, az 
feltétlenül árt önmagának!” (A Hang 16/1528) 
 
- 
 
“Mindenkinek saját jól felfogott érdeke, hogy szeresse ellenségeit, mivel ezek az ellenségek csak 
gondolják, hogy árthatnak az istenszeretőnek, de a valóságban csak önmaguknak tudnak ártanai. 
Nekem, Jézusnak sem ártottak azok, akik Engem keresztre feszítettek, csak önmaguknak. Ezért 
tudtam őket is szeretni!” (A Hang: 34/3514) 
 
- 
 
„Csak az ellenségszeretet képes diadalt aratni a pokol felett. Semmi más!” (A Hang: 6/445) 
 
- 
 
„A nemártás, megbocsátás, segítés szavakkal fémjelzett út akkor azonos Velem, ha mindhárom szó 
alatt azt értitek, amit Én értek alattuk. Pontosítom hát e szavakat: 
 
A nemártás nem azonos a fájdalmat nem okozással. Bizony, gyakran kell fájdalmat is okoznunk 
azoknak, akiket szeretünk. A kificamodott testrészek helyrehozása nem megy fájdalom nélkül!  
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Pontosan akkor ártanál embertársaidnak, ha ki akarnád kerültetni velük a kificamodott részek 
helyrehozásának a fájdalmát! Persze, bizonyos fájdalomcsillapító lehetséges. Lehetséges, sőt 
szükséges is, hogy az igazság szeretetben csomagolt legyen. De IGAZSÁGNAK kell maradnia! Csak az 
IGAZSÁG tesz szabaddá titeket boldogtalanságaitok gyökereitől! Szeretet igazságban, igazság 
szeretetben! Ez legyen tartalma a SZERETETKÖRNEK!  Én vagyok az ÚT, IGAZSÁG, ÉLET! 
 
A megbocsátás nem azonos a visszafogadással, a befogadással. Mindenkinek mindig meg kell 
tudnotok bocsátani, hogy jól tudjatok aludni. De visszafogadni, újra a régi kapcsolatot átélni csak 
akkor lehet, ha az, aki bántott, ezt megbánta, és jelei vannak annak, hogy szeretni akar úgy, ahogy 
Én szeretek! A visszafogadásnak tehát feltételei vannak! A megbocsátásnak nincsenek feltételei! 
 
A segítés pedig ne legyen felszínes! Vagyis segítés címen nem szabad, hogy bűnrészesek legyetek. E 
téren nagyon fontos az okosság és az óvatosság!” A Hang 15/1449) 
 
- 
 
“Valamikor ezt mondtam: ‘Ne álljatok ellen a gonosznak.’ Azért mondtam ezt, mert a Gonosz 
addig gonosz, míg van lehetősége a gonoszkodásra. Ha majd a gyakorlatban azt fogja tapasztalni, 
hogy gonoszkodása nem csupán egyoldalú, de egyenesen dicsőségemre is felhasználható az enyéim 
részéről, vagyis csak magának árt vele, mivel az Istent szeretőknek minden a javukra válik, akkor a 
Gonosz rádöbben, hogy önmagának akkor tesz jót, ha megtér.” (A Hang: 5/358) 
 
- 
 
“Semmiféle gonosznak nem jó ellenállni. A külső gonosznak azért nem jó, mert megerősödik, ha 
küzdesz ellene, a benső gonoszt pedig vagy megszelídíted, vagy narkotikumokba menekülsz előle, de 
legyőzni nem tudod, mert ő a te árnyék-éned! Csak a Napnak nincs árnyéka, mert belülről és 
állandóan ég! 
Ha engeded, hogy Én legyek benned életed Napja, akkor a benned lévő gonosz megszelídül, mert 
elfogadtad magadat olyannak, amilyen vagy, tehát az alázat őszinte fénye átvilágítja árnyék-
énedet, s nem küzdelemre, hanem az Általam felkínált feladatra serkent. Igen, mert elfordít 
magadtól, és mindenben igyekszik átadni a helyet Nekem!” A Hang: 15/1360) 
 

- 
 

HAZATÉRÉS 
 
Aki í gy e l, azön az Ú tön ja r, amit Je züs ö rö mhí rke nt felkí na lt nekü nk, e s amivel Je züs 
azönösí tötta Ö nmaga t. Ez ü dvö zü le sü nk za löga, ami egyben bele pö  az ö rö k böldögsa g 
ötthöna ba, a Mennyörsza gba. 
 
 


