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Gazdagrét,  

2009.08.09 

     Prédikáció 
  

Evangélium: János 6, 41- 52 

 

Kedves Testvéreim, 

a Hang tanítása egy fantasztikus látásmóddal ajándékozott meg 

bennünket. Ez a látásmód, amelyet felkínál, ez a maga nemében azért páratlan, 

mert ha jól megnézzük, akkor rájövünk arra, hogy egyetlen vallás sem tudja a 

magáénak. Egyetlen vallás sem képes elfogadni mindazt, amit a Hang úgy 

fogalmaz meg, hogy „minden tanításnak a szűrője a 4 evangélium”. Nekünk ez 

már olyan megszokottnak tűnik, már sokszor hallottuk, gondoltunk is rá, van, 

amikor még használjuk is, de hogy ez mennyire fontos a látásmódunkban, 

mennyire fontos az életünkben, azt valószínűleg messze nem tudjuk felmérni. 

Nem tudjuk felmérni, hiszen ebben a világban tanítás tanítás hátán van. Az 

emberek hol a jehovistákhoz mennek, hol a buddhistákhoz, hol a mormonokhoz, 

- hogy csak ilyen szélsőségeket említsek, - de persze természetesen mennek a 

katolikusokhoz, reformátusokhoz, evangélikusokhoz is, mert mindegyik 

valamilyen úton-módon mást tanít Jézusban, Jézusból. Valami mást emel ki, 

valami mást helyez a középpontba, amin keresztül látják és vizsgálják az Istent. 

Egyetlen keresztény vallás sincs, amelyik az Ószövetség tartalmát ne tekintené 

ugyanolyan fontosnak, mint az evangéliumokat.  

Bár ki nem mondják, de a gyakorlat azt bizonyítja, hogy a nagy 

keresztény világvallások Pált még fontosabbnak találják, mint az 

evangéliumokat. Hát én magam nem egyszer hallom főleg ilyen katolikus 

félórákban, amikor valamelyik református, evangélikus vagy katolikus félóra 

van, hogy mindazt, amit mondanak, mindazt, amit tanítanak, megállapítanak, 

mindazt szinte szünet nélkül, Pálra alapozva teszik. Pálra hivatkoznak. És erre 

jön egy olyan tanítás, a Hang tanítása, amelyik azt mondja, hogy „Pál tanítása 

csak akkor áll meg, ha átmegy a 4 evangélium szűrőjén”. És ez igaz a katolikus 

tanításra, igaz a reformátusra, evangélikusra és mindben egyes tanításra, akárki 

hoz akármit elénk. Testvérek, egy olyan kincset kaptunk, amellyel ebben a 

világban erkölcsileg el tudunk igazodni.  

Nem tudjuk eltéveszteni az irányt. Hát, aki ezt nem látja, - mert nem 

akarja látni, mert nem akarja elhinni, mert még nem hallotta – mert ilyen is van 

– mert ugye nem tanítják, szerintem nagyon megvan az okuk, hogy miért nem 

tanítják- hiszen a gondolkodó ember számára ma már nyilvánvalóvá válik, hogy 

ha Pál valami ellentétes tartalmat fogalmaz meg, mint amit az evangéliumok 

Jézusa megmondott - akkor  valamelyik igaz, vagy az egyik, vagy  a másik. 

Mind a kettő nem lehet igaz.  

(A minap hallottam, hogy arra hivatkoztak, amit a Pál mondott, hogy 

„Asszonyok, engedelmeskedjetek férjeiteknek”. Hol mondott ilyet Jézus? És 

abban a világban, ahol az emberek egyre inkább tanultabbak lesznek, egyre 

inkább a gondolkodásra helyezik a hangsúlyt. Egyre inkább kevésbé lehet 
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becsapni őket és egyre inkább kevésbé lehet megetetni őket azzal, hogy azt kell 

elfogadni, amit a „főnök” mond.) 

Testvérek, amit a Hang felkínál nekünk, egy látásmódot, a 4 evangélium 

szűrőjét csak akkor tudjuk használni, ha az evangéliumokat jól ismerjük. Nekem 

az a tapasztatom és az a látásmódom – és talán nem különbözik a tiétektől – 

hogy a Hang 43 kötete arra tanít bennünket, hogy ismerjük meg az 

evangéliumok Jézusát. A Hang 43 kötete nem tesz mást, mint felhívja a 

figyelmet arra, hogy az evangéliumok Jézusa hogyan gondolkodik, mit csinál, és  

a mi életünk problémáira milyen válaszokat tud adni.  

Úgy tűnik, hogy az elmúlt 2000 év azt bizonyítja, hogy az evangéliumok  

tanítása - nemcsak azért, mert így tanították, úgy tanították, meg ezt képviselték, 

meg azt képviselték, de önmagában véve még  a gondolkodó ember számára is - 

nem bizonyult olyan tanításnak, amelyben az egyén el tud megbízhatóan 

igazodni. Hát, mi most már elég régóta tanuljuk az evangéliumok Jézusát. És 

hétről hétre, vagy hónapról hónapra mindig elénk kerülnek olyan tartalmak, 

olyan megvilágítások, amiket egy hónappal ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt nem 

is gondoltunk. Tudjuk, hogy ha beállunk Jézus tanításába, Jézus nem marad 

adósunk. Miben? Abban, hogy mindent megtegyen azért, hogy amely 

gondolkodás-átalakításba mi beleálltunk, azt meg tudjuk csinálni. Mit jelent ez? 

Azt jelenti, testvérek, hogy megismerjük Jézust. Megismerjük, hogy szeretni 

tudjunk tanítani. 

Kazincbarcikáról hívott fel nemrég valaki, 49 éves, fél éve talált rá a 

Hang-ra, úgy falja, mint más a kenyeret, és azt kérdezte tőlem, hogy „János! Mit 

jelent az hogy szeretni tanítani?” És hála Istennek, hogy a Hang tud erre 

válaszolni. Mert önmagában véve ezt így az evangéliumokból nem tudjuk 

kiolvasni.  

Én azt mondtam neki, hogy „a Hang tanítása azt mondja, a szeretni tanítás 

annyit jelent, hogy bemutatni a környezetemben, bemutatni a világnak azt, hogy 

soha nem az boldogít, ha engem szeretnek, hanem az, ha én szeretek”. 

Testvérek, élni végtelenül egyszerű. Tegnap egy esküvőn voltunk a 

Mártival, és az anyakönyvvezető beszélt a szeretetről. Az egymás iránti 

toleranciáról. És folyamatosan látni lehetett, hallani lehetett, hogy fogalma sincs, 

miről beszél. Ugyanis ha tudnák, hogy miről beszélnek, akkor a jelenleg 

megkötendő házasságoknak nem a 70-80%-a végződne válással.  Hát el tud 

bennünket igazítani a Hang… 

Testvérek, előttünk áll 4 evangélium. Mi tudjuk azt már, hogy ezt a 4 

evangéliumot 2 felé tudjuk bontani, a 3 szinoptikusra – Mátéra, Márkra és 

Lukácsra – és külön tárgyaljuk Jánost. Aki nem teológus, nem évtizedek óta 

kutatja az evangéliumot, csak háromszor olvasta el, már az is látja, érzi a 

különbséget, hogy itt valami János által másképp megfogalmazva. 

Mennyire érdekes, hogy a Jézust állítólag birtokló embereknél is van 

olyan - nem is egy és nem is kettő - akik úgy tesznek különbséget az 

evangéliumokban, hogy azt mondják: „én Jánost elfogadom, de a 

szinoptikusokat nem”, és fordítva is. Nem is hinnétek, milyen nagy tekintélyű 

teológusok vannak, akik azt mondják, hogy „János evangéliuma nem igaz. A 

három szinoptikus, az az igaz.” 
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A Hang tanítása azt kínálja fel nekünk, hogy az evangéliumok tanítását 

úgy fogadjuk el, ahogy van. Testvérek, hála Istennek, már nem tudom 

megszámolni, hogy hányszor olvastam el az evangéliumokat, de én ma azt 

tudom nektek mondani, hogy a 4 evangélium foglalja egységbe Jézus képét. 

Számtalanszor megtapasztaltuk már – közösségben természetesen - hogy amit 

Máténál vizsgáltunk, arra Lukácsnál kaptuk meg a választ. Amit Lukácsnál 

vizsgáltunk, arra Jánosnál kaptuk a megerősítést, a tisztázást és a választ.  Hogy 

az egyik a másik nélkül nem áll meg, hogy nem érthető. Nem kell semmi mást 

tennünk, csak ki kell nyitni a szívünket, ki kell nyitni az értelmünket, tehát 

nyitottakká kell válni. Nem kell okosabbnak gondolni magunkat a Szentléleknél.  

Testvérek, aki nem úgy ül le az evangéliumok elé, hogy „ezt a Szentlélek 

sugallta azoknak, akik ezt leírták”, annak kár leülni.  

Valahogy így vagyunk mi a Hang-könyvekkel is. Megtapasztaltuk, hogy 

oly sok embernek adtuk a Hang-könyvet - aztán valahol ez a mag jó földbe esett, 

és kérte a második Hang-könyvet, kérte a harmadikat, a negyediket. Aztán van, 

ahol ki sem nyitották, csak megnézték a címlapját, hogy „Egy katolikus pap 

párbeszéde égi lényekkel” – „micsoda képtelenség ez” – letette.  Hát ez az ő 

dolga. De lépten-nyomon megtapasztaljuk, hogy az emberek vagy hitelt adnak 

ennek, vagy nem adnak hitelt, Ugyanúgy, ahogy az evangéliumok tartalmának 

sem.  

Pedig János evangéliuma különlegesen gazdag lelkiekben. Van, aki azt 

mondja, - és találkoztam már ilyen véleményekkel -, hogy „a szívemhez a 

legközelebb János evangéliuma áll”. Olyannal még nem nagyon találkoztam, aki 

Lukácsra mondta volna, vagy a többi szinoptikusokra, de Jánosról többször 

hallottam már. Pedig testvérek, Máté, Márk és Lukács nem fogalmaz meg 

kevesebbet, csak másképp. Ha az ember nyitott szívvel olvassa ezeket, rájön arra 

hogy legalább ugyanaz  a gazdagság megtalálható annál is, mint ennél. Tény az, 

hogy János megfogalmazásában olyan gondolatokkal találkozunk, amelyek a 

másik háromnál nem szerepelnek. Testvérek, a mai evangélium Igéi arról 

szólnak, amiért mi minden egyes alkalommal idejövünk. A Jézus testével és 

vérével való táplálkozásról.  

Nagyon nehéz ügy ez; én merem nektek állítani, hogy nagyon nehéz – 

talán a világon nincsen olyan teológus, nincsen olyan főpap, alpap, kispap, 

nagypap, vagy bárki, aki azt mondhatná magáról, „pontosan tudom, hogy mi van 

mögötte”: Én, amikor dogmatikát tanultam, azt olvastam a dogmatikában több 

oldalon keresztül, hogy „Jézus testének szubsztanciája hogyan változik át az 

ostya szubsztanciájává”. (Jól mondtam.) Az eszem megáll. Ma már. Mert 

valamiféleképpen magyarázatot akarnak adni a hogyan-ra. Az embert mindez 

érdekli. Mikor Jézus a tengeren jár, nem az a kérdés, hogy miért járt a tengeren, 

hanem az, hogy „hogyan?” (A vicc is erről szólt, hogy tudta, hogy a cölöpök hol 

vannak leverve..) Tehát, testvérek, ezek az embernek a hitetlenségét 

fogalmazzák meg – hát amikor valaki úgy magyarázza meg Jézus csodatételét a 

kenyérszaporításról, hogy „az nem csoda volt, hanem mindenki belenyúlt a 

tarisznyájába, és amit eddig eltitkolt, eddig takargatott a köpenye alatt vagy  a 

ruhája alatt, vagy a tarisznyája mélyén, az elszégyellte magát, mert a kisfiú 
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odaadta az 5 kenyeret és a két halat, és akkor szépen elővette, és mindenkinek 

volt mit enni”. 

Testvérek, higgyük el, hogy csoda történt!  Higgyük el, hogy a vízen 

járásnál csoda történt! Mi ezeket csodának látjuk. Testvérek, ez Jézus számára 

természetes volt. Remélem, hogy egyszer majd mi is meg fogjuk élni azt, hogy a 

számunkra is természetes lesz! Mert ha elhinnénk azt, amit Jézus tanít, akkor 

már tudnánk, hogy sokkal többre vagyunk képesek erkölcsileg, mint amit 

gondolunk magunkról. 

Nemrég a közösségben azt kérdeztem a testvérektől, hogy „mit gondoltok, 

ha meghalunk, mi vár ránk?” Nagyon sok, nagyon jó válasz elhangzott. Amit 

tanultunk, fel volt mondva a lecke. 

-„önismeretre térünk” 

-„a színről színre világában látunk” 

-„úgy el fogom szégyellni magam, ha látom az életfilmemet, hogy elsüllyedek” 

A válaszom az volt, hogy mi testvérek, szükségszeren az élő Jézussal 

fogunk találkozni. És ha mi találkozunk az élő Jézussal és annak a felettünk 

érzett örömével, eszünkbe se fog jutni, hogy mi szégyelljük magunkat. Olyan 

boldogságban lesz részünk, amiről álmodni nem tudunk, mert ilyen az Isten 

világa.  

Hát ezt a világot mutatja be János evangélista, egy kicsit jobban a lélekre 

hangolva. Azt a világot, hogy azt mondta, hogy „ha örömhírt hoztam, testvérek, 

akkor hogy van az, hogy eltelik a hétfő, eltelik a kedd, eltelik a szerda, és ha 

megkérdezik, hogy „minek örültél?” – lehet, hogy nem nagyon tudunk mit 

mondani neki. 

Feri bácsi olyan aranyosan tanította annakidején, hogy „ha eszedbe jut, 

hogy a neved be van írva a mennyek országában, ennek örülj, mert ez egy olyan 

kincs, ami itt a Földön páratlan”, 

Örülhetünk, testvérek, annak is, hogy nekünk lehetőségünk van Jézus 

testével és vérével táplálkozni. Testvérek, valójában nagyon kevés az az ember, 

aki ezt elmondhatja magáról (mindjárt megindokolom, hogy miért.) Jézusnak 

iszonyatos vitája van a farizeusokkal és írástudókkal szinte folyamatosan.  

Meggyógyítja a 38 éve beteg betesdai beteget, és nekiesnek, hogy „miért 

szombaton gyógyított” és ott helyben megölnék legszívesebben.  

A következő fejezetben Jézus pihenni szeretne és félrevonulna, de nem 

tud, mert követi őt a tömeg. És a válasza a farizeusok hitetlenségére, 

gonoszságára micsoda? Ötezer embert megvendégel. Csodát tesz.  

A nép erre azt mondja, hogy „ez az, ami nekünk kell!” Ugyanaz, ami ma. 

Testvérek, ne értsétek félre! Szeretettel kérlek benneteket! A választásoknál nem 

arra szavaznak, aki többet ígér? 

Jézus nem ígért. Megcsinálta.  

Adott nekik kenyeret, és ezek azt gondolták, hogy ha Ő itt ma tudott 5000 

embert jóllakatni minden további nélkül, akkor másnap reggel is tudja ezt. „A 

vacsora megvolt, hol a reggeli, Uram? Halat már ettünk, meg kenyeret. Most mi 

lesz a menü?” 
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Királlyá akarták tenni. Egy királynak mi a dolga? Gondoskodni a 

népéről. Rómában ezt úgy fogalmazták meg, hogy „mi kell a népnek? kenyér és 

cirkusz”. A kenyeret megkapták, a cirkuszt megcsináljuk.  

És Jézus válaszol nekik. Úgy válaszol nekik, hogy ezeknek szemük-szájuk 

eláll, és elmondja nekik, hogy „tévedtek. Ti összetévesztetek engem valakivel”. 

És elmondja az Ő lényének a valóját, a Valóságot, azt, Aki Ő Maga.  

Máténál mondja, hogy „ne az elvesző eledelért fáradozzatok, hanem az 

örök ételért, ami öröklétet ad nektek, azért fáradozzatok”. Pedig, testvérek, mi 

nap mint nap elképesztő erőfeszítéseket teszünk a mindennapi betevő 

falatunkért.  Még mindig. 

De hála Istennek, már azért bejött az életünkbe Jézus tanítása, személye, 

és már tudjuk, hogy ha befogadjuk Őt az Igéjén keresztül, akkor bizony-bizony 

az örök élet lesz a mi részünk.  

Zúgolódnak a zsidók, amikor Jézus azt mondja nekik, hogy „én vagyok az 

élet kenyere. Az atyáitok a mannát ették a pusztában és meghaltak. (vagyis nem 

jutottak erkölcsileg életre) Erre az Atya elküldi azt a táplálékot, azt a kenyeret 

Bennem, amely örök életre juttat benneteket, -  s ez nem kell nektek”.  

Jézus kinyilvánítja Magát. Azt mondja: „Én vagyok az élet kenyere. 

Engem egyetek és engem igyatok.”  

Hát, testvérek… mint ahogy 2000 éve állnak az emberek, a hívő emberek 

e mondatok előtt, úgy álltak akkor a zsidók Jézus előtt. Hát hogy együk ennek a 

hústestét? Hogy igyuk a vérét?” Testvérek, a zsidóknak tilos vért inni.  Tilos 

vért enni. Tilos. És erre jön egy tanító, jön egy rabbi, aki azt mondja, hogy „az 

én véremet igyátok”. Sőt, mi több: „ha nem eszitek, és nem isszátok az én 

testemet és véremet, nem lesz bennetek élet”.  

Aztán később ott is hagyják őt túlnyomó többségükben, csak a 12 marad 

vele. Miért? Testvérek, azért, mert a többi nem kérdez. Nem kérdezik meg 

Jézustól, hogy „hogy értsük a mondataidat?”  

És amikor felvetődik a kérdés, hogy mi különbözteti meg ebben a 

szituációban a tanítványokat a nem tanítványoktól, akkor az a válaszunk erre, 

hogy „a nyitottságuk”. Ugyanis, aki nyitott Jézusra, az kérdez. Aki meg nem 

nyitott, az hátat fordít és elmegy.  

Pedig valamilyen szinten Jézus testet öltését az ostyában, a kenyérben, és 

vérének a borban való jelenlétét érthetővé tudjuk tenni. Nagyon egyszerű a 

dolog. János evangéliuma majdnem úgy kezdődik, hogy „testet öltött az Ige”. 

Testvérek, Jézus teste nem volt más, mint az Isten Igéje. Egészen addig, amíg mi 

ezt egy mondatnak gondoljuk, amíg ezt egy olyan tanításnak gondoljuk, hogy 

„olvastunk valamit, aztán menjünk tovább….” addig ezt nem fogjuk érteni. Nem 

fogjuk tudni érteni, hogy az Isten Igéje, Isten kimondott szava Jézus,  az itt a 

Földön testet tudott ölteni. Ha megkérdeztük volna, hogy Jézusnak miből van a 

karja, azt mondta volna „Igéből!” Ha megkérdeztük volna, hogy „a nyakad 

miből van, vagy  a lábad miből van, vagy a tenyered miből van, azt mondta  

volna, hogy „Igéből vagyok!” És ezt az Igét azért küldte az Atya, azért jött el 

Jézusban, hogy mi ezzel táplálkozni tudjunk. Hogy ezt be tudjuk fogadni. Úgy 

tudjuk befogadni – a szellemünkbe elsősorban – mint ahogy a fizikai ételt 

fogadjuk be a fizikai testünkbe. 
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De testvérek! Az Isten nemcsak szellem! Az Isten megteremtette az 

anyagvilágot. Miből? Azt mondja a Hang tanítása, hogy „az anyagvilág nem 

más, mint összesűrített gondolat”. Ha összesűrített gondolat, akkor az is az 

Istentől van. Ez a forrása. Hogy aztán mivé alakult? Hát azzá alakult, amivé. De 

az Isten a forrása.  

Az Isten a szellemünkön keresztül akar a szívünkbe jutni az Igén 

keresztül, hogy tápláljon bennünket. Szükségünk van rá, minden ember 

gondolkodik szünet nélkül, és minden ember gondolkodása táplálkozni akar 

valamivel. Nagyon jól megmutatkozik ez a csecsemőnél, aki a világra olyan 

módon nyitott, hogy „ezt akarom, azt akarom, amazt akarom – ezt mondd meg, 

azt mondd meg, amazt mondd meg!” – mert mindent tudni akar, és egyszerre 

akar tudni. Amikor már felnőttekké válunk, egy kicsit lecsitulunk, de a 

kíváncsiságunk, a tudásvágyunk valahol megmarad. 

Ez nyilvánul meg abban is, amikor tudni akarjuk, hogy Jézus hogyan járt 

a vízen! Éhes a szellemünk. 

És Jézus nem csak a szellemünket akarja táplálni, hanem a testünket is. 

Ezért az Ige által ölt testet a kenyérben. Hogy hogyan? Hát ez az Ő dolga. És az 

Ige által lesz vérré a borban. Hogyan? Hát ez is az Ő dolga. Nekünk, testvérek, 

nem kell mást tenni, mint elhinni, mert az Istenhez tartozásunknak 3 

alapfeltétele van:  

Az egyik a gondolkodás-átalakítás, tehát Jézust tanulás 

A másik az ima: lelkemet az Istenhez emelem 

És a harmadik: az áldozás. Hogy táplálkozzak Jézus testével és vérével. 

Mert ezáltal leszünk mi itt a Földön mindannyian, kivétel nélkül Égi Békévé. 

Amen 


