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Hang és Apostolság 

 

A Hang tanításának alapgondolata, Jézusnak a Márk 1;15,-ben található, 

gondolkodás-átalakításra való felszólítása. Ez az alapgondolat vissza-visszatér, 

és értelemszerűen végighúzódik a Hang 43 kötetnyi válaszai tartalmán. 

 Valószínűleg Vida Sándor, az evangéliumok fordítója sem tudta, hogy a 

fordítás elkészítését ily módon a Szent Lélek sugallta. 

 Vajon miért erre tette a hangsúlyt Jézus a Hang tanításában? Nyilván 

azért, mert az ember számára ez a mennyország kulcsa. Jézus a Hang 

tanításában ezért elfogadható és megérthető módon tanítja, hogy veled mindent, 

de nélküled semmit. Ezzel azt sugallja, hogy nekem is meg kell tennem az Isten 

Országáért, a gondolkodás-átalkításért mindent, amire csak képes vagyok, amit 

megtehetek, hogy Jézus is megtehesse azt, amit megtehet. 

 Egyes egyedül ez az útja annak, hogy az Isten Lelke megajándékozzon 

bennünket Önmagával az üdvözüléssel. Tehát át kell alakítanom a 

gondolkodásomat! 

 Miért? Azért, hogy Jézus tanítványa lehessek. Azért, mert ez a feltétele a 

Jézushoz tartozásnak, ez a feltétele az Istennel való kapcsolattartásnak. 

 Ahhoz, hogy Jézus idejében a tanítványok Tőle tanuljanak, Őt kövessék, 

és Rá hallgassanak el kellett hinniük, hogy másképp kell gondolkodniuk a 

Messiást illetően. 

 A Hang tanítását illetően, a keresztény vallások tengerében, vajon ma is 

ugyanezt kell e tennünk a Hang tanításának felkínálásában? 

 Ma már látható, hogy a Jézusnak feltett kérdések, bár néha gyermetegnek 

tűnnek a válaszok, mégis fenekestül fordítják fel a kétezer éven keresztül 

kialakított keresztény értékrendet. 

 Ezért érvényes, és mi több, talán még súlyosabban aktuális ma is a 

gondolkodás-átalakításra szóló felhívás. 

 A Hang tanításának mi magunk vagyunk az apostolai. Ezért a tanításért 

nekünk kell minden gyalázatot vállalni! Nekünk kell minden kirekesztettséget, 

megszólást és félreértettséget elhordozni. 

 Hogyan tudunk mi a Hang tanításának ma az apostolai lenni? Úgy, hogy a 

gondolkodás-átalakítás, tehát a Hang tanulása, az evangéliumok, magyarázata, 

kibontása életté, szerető létté válik bennünk. 

 A Hang tanítását, mint Jézus kegyelmi ajándékát azok kapták, akik ez 

által értik meg és fogadják be az Istent. 

 Ugyanúgy, ahogy kétezer évvel ezelőtt Jézus apostolait, úgy napjainkban 

a Hang apostolait sem hagyja magára a Szent Lélek. De ma nem a csodák 

tevése, nem a gyógyítások és nem a rendkívüliségek, hanem a hűség és a benső 

béke birtoklása által. Pontosan ez által értjük meg egyre jobban Jézus tanítását, 

és ez által hullanak le azok a téveszmék Róla, amelyekkel felruházták a 

vallások, és az emberek gondolkodásmódja. 
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 Megértettük, hogy a csodák, az Isten Országának természetes 

kibontakozásai. 

 Megértettük, hogy a gyógyítások nem a testi javulásról, az egészség 

helyreállításáról, hanem a lélek gyökerének problémájáról, a bűnbocsánatról 

szólnak. 

 Mi attól válunk a Hang apostolaivá, hogy erre a tanításra, Jézusra tettük az 

életünket. 

 Az apostoli feladathoz a tanítványságon keresztül vezet az út. Igen, mert a 

nyitottságommal, a hűségemmel, a tanulékonyságommal nekem kell igazolnom, 

hogy ezt a feladatot rám lehet bízni. 

 

 

Szabó János                                                                        2010.02.14. 


