
A következõ lapokon bemutatjuk a Bokor

testvérközösségét, a Hang közösséget, annak

újságját, és ízelítõül az újság egyik cikkét.

A Hang közösségrõl
A Hang közösség mintegy tízéves

múltra tekint vissza. Létrejötte Dom-
bi Ferenc katolikus pap nevéhez fû-
zõdik; õ a Bokor Bázisközösség tagja
volt. Hányatott papi életútja egyik és
egyben utolsó állomása Inárcs község
volt, itt erõsödött meg benne a Hang,
és kezdtek köréje gyûlni az emberek.
Nemcsak a környékbeli helyiségek-
bõl, hanem távoli vidékekrõl, több
száz kilométerekrõl is jöttek hallgatni
õt.

A legtöbb érdeklõdõ az ezotéria vi-
lágából érkezett. Reiki-tanítványok,
mesterek, természetgyógyászok,
fényadók és még sorolhatnám. Azok,
akik már több-kevesebb helyen, tan-
folyamon kerestek valamit, vagy in-
kább valakit. Amikor Feri bácsit
meghallották, tudták, hogy rátaláltak
arra, amit már oly régen kerestek:
megtalálták boldogságuk kulcsát, és
magát Istent, Jézus Krisztust. Feri bá-
csi az ezotéria tengerére vetette ki a
hálóját, ebbõl a tengerbõl fogott ki
halakat Jézusnak. Így aztán az õ mi-
séje után, a kérdés-felelet elõtt medi-
táltak a jelenlevõk, ami itt teljesen
természetes mindenki számára. A
meditációt õ maga vezette, persze ezt
is Jézusra irányítottan.

A hallgatóságból alakult ki azután a
több száz fõs közösség, amely az ön-
szervezõdés következtében a Bokor
mintájára kialakította a maga tanuló-
csoportjait, városokban, községek-
ben, falvakban. Nagyobb települése-
ken több is létrejött, így például
Kecskeméten, Szolnokon, Székesfe-
hérvárott és Budapesten is. A csopor-
tok kialakulása, önállósulása nem
egyszerre és nem egyformán ment
végbe. A vidékiek hamar, a kezdetek-
tõl önállóan mûködtek, saját arculat-
tal, a budapestieknél viszont ez csak
akkortól alakult ki, amikor betegsége
miatt Feri bácsi már nem tanította
õket tovább, mert addig a lakásán
mint hallgatóság és kérdezõk voltak
jelen. Mára minden csoportunk önál-
ló egységként mûködik és tanul, heti,
kétheti találkozási rendszerességgel.

A tananyagról: „Merre Menjek?”,
„Keressétek az Isten Országát”, evan-

géliumok, ill. a Hang-könyveket ol-
vassuk. Analizálás, tartalom-kibon-
tás, a mára szóló üzenet megértése –
ezekre törekszünk.

Szervezeti felépítésünk egyedi:
nincs vezetõ testületünk, amely fel-
adatokat határozna meg, vagy
osztana ki bárkinek is. Ha valami
megszületik közösségünkben, az
azért van, mert valakiben ezt elindí-
totta a Szentlélek, s õ elindult annak
megvalósítására, egyedül vagy má-
sokkal. Így lett Hang-táborunk, Ma-
gyartési Össz-Hangunk és Hang újsá-
gunk, lelkigyakorlataink, kirándulá-
saink… A Szentlélek vezetését nap
mint nap megtapasztalhatjuk.

Két központi rendezvényünk van
havi rendszerességgel: az inárcsi, a
hónap utolsó vasárnapján megtartott
mise, és a gazdagréti mise a második
vasárnapon.

A Hang-táborunk évente egy alka-
lommal van, júliusban, s egy hétig
tart. Tanulunk és pihenünk. A Ma-
gyartési Össz-Hang pedig fórum a
közösségek számára, amelyeket egy-
két küldött képvisel a hétvégi progra-
mon. A közösség aktuális belügyeit
beszéljük meg itt, és keressük a to-
vábblépés útját.

Karizmatikus közösség vagyunk.
Közöttünk többen is vannak olyanok,
akiknek egy bizonyos képességét Is-
ten megtisztította, és felerõsítette a
közösség számára. Az újjászületés és/
vagy a lélekkeresztség ajándékát kap-
ták meg többen, mint ahogyan ezeket
Feri bácsi is megkapta.

A nevünkrõl, mit is jelent az, hogy
„Hang”? Ez a szó kifejezni szándé-
kozik, hogy bennünk a lelkiismere-
tünkön keresztül szólni akar egy
hang. Ha mi az evangélium szûrõjé-
vel megtisztítjuk ezt a hangot, akkor
hamar felfedezhetjük Jézus és más
égi lények segítõ szavait. Azokat a
szavakat fedezhetjük fel, amelyek
építenek, buzdítanak és vigasztalnak
minket. Ezek a tartalmak jelzik, hogy
minket szeretõ égi lények szólítanak
meg, akik tiszteletben tartják szabad-
ságunkat.

Van egy másik nevünk is, amit Má-
riától kaptunk 2003 májusában. Bár
ez nem került még használatba, csak
mint egy jelzõ szerepel a nevünkkel
együtt: ez az „Égi Béke a Földön” ki-
fejezés. „Tehát a mi társaságunknak,
akik itt is (Gazdagréten), meg Inár-
cson is összejövünk, akik elég rend-
szeresen olvassuk a Hang-könyveket,
akik általában kapcsolatban vannak
velünk, és igent mondanak ezekre a
tartalmakra, vagy így mondom: igent
mondanak arra a Jézusra, akit az
evangéliumok alapján meg tudunk is-
merni, és aki azt várja, hogy befogad-
juk õt – ezek tehát szívükben már le-
pecsételõdtek ezzel, hogy ÉGI BÉKE
A FÖLDÖN” (részlet a 2000. június
11-i, Pünkösd vasárnapi szentmise
prédikációjából).

A szeretõ Istenben hiszünk, aki
csak szeretni tud, és Jézus Krisztus-
ban, az Õ Szent Fiában. Szeretjük
Szûz Máriát, Jézus édesanyját, és az
õrangyalokat, akik segítenek az Úton
járásban. Életünket átjárja a soha sen-
kinek nem ártás, a mindig mindenki-
nek megbocsátás, és lehetõségeink-
hez képest a segítés cselekedetei. Hi-
tünk két pillérre támaszkodik. Az
egyik az „univerzális hit”, ami annyit
jelent, hogy minden embert ember-
nek tekintünk, és emberként viselke-
dünk vele, bárki és bármilyen is õ.
Ugyanakkor elvárjuk, hogy minket is
embernek tekintsenek, és így bánja-
nak velünk. Mi úgy akarunk csele-
kedni másokkal, amint szeretnénk,
hogy velünk is cselekedjenek. A má-
sik pillér az „alapalázat”, ennek két
pontja van: 1. Nyitottak vagyunk a
jobbra, vagyis mi lecseréljük az eddi-
gi jónak látottat jobbra, ha azt valaki
Jézussal alátámasztva mondja ne-
künk. 2. A meglátott jóért minden kö-
rülményben kiállunk, érte minden
gyalázatot vállalunk.

A Hang közösség Bokor-gyökerû.
A Bokor „nyolcas ága” vagyunk,
mivel Feri bácsi a Bokor Báziskö-
zösség tagja volt. Hozzánk az a szel-
lemiség és hitvallás áll a legközelebb,
amit a Bokor képvisel. Ez azért is van
így, mert egyek a gyökereink.
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